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हविष उत्तरार्धत सौ विष्फुतेकमवदानं, पञ्चावत्तिनो द्विर- 
वदान, सर्वेषां दिरभिधारणम् इदयवदानसम्पततिः | 

प्रपानावदान इयं साविष्यतेऽवदाने हविषां न प्र्यभिषा- 
रणम् । 

सोविषकरतस्य हविपो होम मन्ोपदेश्षः , 
स्तीणं बर्हिषि प्रणीतापात्रनिनयनम् । 

पाकयज्ञेषु पूणपात्रनिनयनस्यावभृथतवरूपणम् । 
उपदि एस्याङ्गलातस्य सवपाकयज्नतन्रलम् | 
हविददोषस्य दक्षिणासम् । 

नतरमः खण्डः 
पञुकसाधिकारः । | 
रामितरस्यामे रुरवः चैसछसय ्रयङ्मुखमवस्थापितस्य पशोः 

समन्वकमाटयसा्शःखया पश्चादुपस्पशः। 
व्रीहियवमतीभिरद्धिः पुरव्तात् समन्वं प्रोक्षणम् । 
तास्वप्यु किचित् पायायेखा तस्य पद्ीदृक्षिणे बाह शेषस्य 

निनयनम् | 
अमन्त्रकं त्रिः प्रदक्षिणं यमि श्रा पश्र स्नयनम् । 
नीयमानस्य पशः पुरस्ताद् दीप्र्रस्य काष्ठस्य हरणम् । 

उस्मुकाग्निरव शाभित्र इति त्य तस्मिन्नायतने प्रतिष्ठा 
पनम् । 

वपाश्रपणीभ्यां पररन्दारम्ममनष्वयुस्यानीयस्य । 
तस्यान्वारम्भग्रं यजमीर्चरय 

पोः संसपनवपोद्धारयपाथ्रयमप्रकाराः, शामित्रोपासना- 
ग्न्योः पर्यावितेनेन प्रधानाग्नौ वपाहोम. । 

अरैवाग्नौ याठीपाकश्चपणम् । 
परोरकादशावदानानि ) 
अवदानक्रमः, अवदानेभ्यः प्रार् याठीपाकदोमः । 
अवद नैः सह खःठीपाकहोमो वा । 



सत्तम्. 

१५ 
१६ 

~ ९५ ९ | 

५ @ क 6 

छ, 

विषयः. 

प्रयङ्गं द्विष्िरवदानम् । 

तूष्णीं हृद यदरूठचरणम् 

दशमः खण्डः | 

चे्ययज्ञे स्विषटक्तः प्राटिह्रणम् । 
विदेशल्स्यापि देयश्च यायः | 
तद् पठाशचद्रदैग दृं दारविलखा तेन बलिहरणम् । 
समन्ध्रकयुभं पिण्डा द्या कीवधभ्य हिक्ययोरभ्याधाय तस्य 

वीवधस्य दृतस्कन्धे निधानम् | 
मं वटि चेद्ाय दि पिष्डपकपभिमृदय निर्देशः । 
अये तभ्यमिति दददिष्य्ममिरृर्व ३वनप् | 
अन्तरा भयसम्भावनाय दूताय उडगादि दानम् | 
अन्तरा मौनायाया नद्याः स्त्व प्रुषरूपमरावुपात्रादिकं 

द्ताय ददानम् तरनव्यभिल्युपदे्ः । 
धन्वान्तरिनामकचलयन्ने ्रह्मारन्योरन्तरा पुरोहिताय प्रथम 

वटिहरणं पश्वाद् धन्वान्तरये । होमस्तु धन्वान्तरि 
मात्रस्य । विदेदस्यले तु धन्वान्तरये सपुरोहितायेक 
पिण्डो दूताय द्वितीयः । 

एक{दश्, सण्डः | 

शाखान्तरोपनिषदःञ्न(तानां गर्भरम्भनपुंसवनानवलोमनाना- 
मनुषएषेखम् । 

उपनिषदनभ्ययते तृतीये मासि तिष्ये पुंसवनं -- पूर्व 

राव्राहुपोपिताया म्या दरी द्रो सापो यवे च प्रक्षिप्य 
प्रसूतेन विदधिग्रासनस् | 

किं पिवसीति पुंसवनमिति च मतृमायेयोश्षिसक्तप्रदयुक्तयः। 
अनवलोभनं -- दवा रसीकय तुष्णीं नस्तःकरणम् । 
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श्रीहरदत्ताचायमिश्रषिरचितया अनाविलास्यया 

बुच्या समेतं 

संस्करतग्रन्थप्रकाडानकायीध्यक्षेण 
लण्डनपुरस्थराजकीयेष्याखण्डीयविचासेवकसमाजपूज्यसभ्यपदभाजा 

महामहोपाध्यायेन 
त. गणपतिरासिणा 

संशोधितम् । 

६ 111715४ नी <£ < {प्ल 

६६८६ ~ + {11 

न ए 0. (८१61-4 
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अनन्तङयने 

महामदिमश्रीम्रकरामवमङ्कल रोखरमहाराज शासनेन 
राजकीयुद्रणयन्ताटये तदध्यक्षेण 

मुद्रयित्वा प्रकारितम् । 

कोरम्बान्दाः १०९८, केस्ताब्दाः १९२३. 
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नवदना । 

गृहयमिदम् आश्वलायनीयम् अनाविखायमाख्यया दरदत्ताचाये- 
मिश्रप्रणीतया व्रत्या समेतं प्रकाऽ्यते | 

भस्य संदाधनाधारम्ता आदशस्तावेत-- 

क. आश्वटायनगूच्म् (अनाविठापेते हितीयाध्यायतृतीयखण्ड- 
केशान्तं श्रयुतसुत्रह्मण्यनम्बरिस्वामिकम् ). 

ख, तेथा (्रीयुतनारायणमभद्रतिरिसम्बनि). 

ग. तथा (ज्रीयुतकङूरभटतिरिसम्बन्धि). 
घ. तथा (ज्रीयुतयत्तमुव्रह्मण्यश्रौमिमम्बन्धि). 
ङ, तथा (श्रीयुत(तुषपन)हरिदासनम्बूरिसस्वन्धि). 

एपु धय्॑ञो द्रमिटग्रन्धाटिपिः, अन्ये केगरीयछिपयः । स्वं एते 
ताटपत्रासकाः शुद्प्रायाः । 

वैपूगात् प्राक कटिकातासंस्करग्रन्धावरो प्रकारिताया गामय 
नारायणविरचिताया वृत्तेः सकाशादियं वृत्तिः सूत्रविभागतः खण्डविभा- 
गतोऽथैवणेनतश्च बहुत्र भिद्यते । एनां वृत्तिमनतुसरता चास्मरता च 
गाग्ैनारायणेन न परिशीरितेषा नूनम् । विवरणवाक्यगुणसम्पद्यागेन 
पुनरियं माष्यग्रन्थवदवमभासते । या सा हरदत्तप्रणीता काशिकाग्रतते- 
व्यील्या पदमञ्जरी या गौतमथपेसूत्रवत्तिभिनाक्षरा या च श्युतिमृक्ति- 
मारा, तामु परिददयमानं तत्स्वमभावयुटमं किमपि विरक्षणं प्रीढत्म् 
अनाविछायामुपटभ्वते । येन अनाविाकाणेऽयं हरदताचायमिश्रः 
पदमञ्जरीकारान्न मि्यत इति रक्यं कल्पयितुम् । 

हरदत्ताचायेस्तु माधवाचायेख धाठुवृत्तौ प्रमाणिते परुषक 
(शषफपातया) दतरा, चल 0. 1) स्मर्यते | पुरुषकारकतां न्च 

कृष्णटीला्ुकमुनिः कैस्ताब्दीयत्रयोदरशतकवतींति पुरूषकारोपोदवाते-' 
वोचाम । अतो दरदत्ताचायेखयोदशशतान्दीप्रक्तनो वक्तव्यः| किञ्च 
दुषेरवृत्तीं (दाता छवा$ं( दनाः ९०, 6) जनेनद्रकेययादिु 
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स्मयमाणेषु हरदत्तः पदमञ्जरी वा न कापि स्मर्यते । यदितं वा त- 
लृति पदमञ्जरी वा महामाप्यतुस्यमहिमानं दुषटवृत्तिकारः शरणदेषो 
व्यज्ञास्यद वदयमस्मरिष्यत् । तेन करणदेवाद वौचीनो हरदत्त इतपि 
ठाक्यमूटितुम । वररणदेतरध्च ११७२ तमकरसताब्दतुल्ये १०९५ तमे शा- 
कमहीपतिवस्सरे स्थितः । ततश्च शरणदेवपिक्षया्वाचीनो हरदत्तः तरै 
स्तान्दीयद्रादशदातक्रगेपे निवेशनमरहैति । 

अनन्तदययनम्. 
११ ५२.१०९८. , न. गणपतिङ्ा्री. 
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परण स्ययायः। 
१ --- २१. ग्वा: ' न्दत कायपाकमीन्तानि कर्माणि | 

[क 1, ~ 1 

प्रथभः खण्ड | 

गृद्यप्रतिज्नानम् । 

पकृयन्ञग्रस्रः | 
पाकयज्ञानां ट ददतः द भदत्रयरम् | 
पक्यक्ञाना वतत दयं । 

>"; गन | 
५४ 7. 

स्यम्परात्ः तठ रद रदणः | 
भूतयज्नास्यचः तर द्र। 

परितियन्नः । 

[ 
प | ~ तु [] 

१.८ + 5६1 1{ { 

वक्ष्यमाणकरपणां सरदिः | 
पवित्राभ्यामाञ्यन्टा-पवृदपं। 
पूवित्रटक्षणम् , उस्पवय्र एरस्तन्मन्य्रश्च | 
आल्यहामेपु पर्न्तिन्णन्य वफयिकलम् | 
पाकयततष्वाज्यभरागवरलिक्रलवम् । 
पाकयक्ञेवं व्रणा दफनिकयं, धन्वन्तरियज्ञशुटगवयो 

हणो नियतं च । 
देवतामात्रोपदेयै देवाषदेय होमः । 
अनादरे देवतानिणयः । 
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समानदवत्येपु तन्यते दैरादीनां तन््रतेऽपि प्रधा 
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५ 

न पृवक्ताभस्य प्रमाव्दतिद्धवे यज्ञगाथीदाहरणम् । 

भ (५ ॐ ^ ॥ + 

चाटादिकमणां कलदित्युनन् | 
ध प चि श य् [# 

कृपाञ्िन्मष् वः ५,८५.६ { ¦ [टकम् | 
= 

राज्यम 
>> © ८ शर 

तसरद ~: ६, पर्वृनमू | 
# ̂) [कि 

ह कुल्य: ४ <न वता स चयवरधानम् । 
<| १7 -रः1- म 

= 

विवार् "दसय दः रष चतुध्या आहुतेरविं 

प्रथमं पुरखप्ैश्ना 
व्रगुणः ! 
क, ११.; | 

टन कनः दरक 

कन्यापरीक्षणम् । 
तयू फटकथनम् । कन्यया सृतििण्सयः परत्र 

य$ुख्पच्चविगुतिपृरपात्तारकतम् । 
च 

दर्ववरद्ः | 
दादाय दातस्यकविरतिपुम्पो तार्कवम् 

प्ल पृल्यृटायां तातस्य सप्तट॒गपुसपात्तारकलम् । 
पषववार्ः 

आप।दायां जातस्य पत्चद्शपुर्योत्तारकलम् । 
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गान्धवविवाहः । 
आसुरविवाहः । 
पराचविवार्ः । 
राक्षसविवाहः । 

1 

विवाहे नानाविधञनपदाटि धमाप नु एनम्, 
समानधमप्रतिन्नः । 
पाणिग्रहणवियि., कारनान दन पाथिय्रहषयक्रारः | 
अगन्युदकुम्मवासिः प्रारणयनं मेमृश्च | 
परिणयनमन्त्रः | 

अत्मागह्ण्् ; 
अदमाराहेवमन्य 
वध्वा अन्भः.लपस्वीःः एजद: 
जमद् ग्नाीन। जर 

अवत्तस्य दविधा च एसा | 

सर्दव्रादद्न पूर. २5 व-वतिनार दव्यव्रदानधमेः। 
साजहामप्रकारस्तस न ~ | 
रपपुटन तृष्णा यद्धदहमुक"ः | 
केपाचिन्मत सजहामाच पर परिणयनम् । 
अस्मिन् परश्च द्र ग्ट्त्ः । 
समन्तमेव दव्य; स्तन्, 
उर्णासूप्राग्णं दद्पक्ष द्. 
दाक्षिणपक्चसंयस्य व्र) भुमी तें भन्रण विमाकः। 
उत्तरपक्षसूचस्य श्र॑तो युज्ामः ति भन्त्ेण विमाकः। 
सप्तपदी | 
दम्पत्योः रिरस्युदकुम्भनावसेकः । गृहान्तरगमने नियम 

विश्लेषः । 

१ 
ग्ण, य #) <) अ 

है 
€ 2 ई 

| # २. 
ह 

+}, 
1 ॥ 8 
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विषयः, 

ध्रुवारन्धन्योदैरोनं, दम्पत्योरमन्वदागिस्ैः | 

पष्टः खण्डः । 

यानारोहणम् । 
नावारोहणम् । 
उदकादुत्तारणम् । 
वध्वा रोदने जपः। 
भ्रियमाणस्य विवाहःगनेर्मयनेन् ; 
प्रशस्तदेशवृक्षचतष्यथदुं शन्प्रजपः। 
प्रतिवसति मन्रणक्षकप्रश्चणप । 

न््ेण गृहप्रवेशः । 
दम्प्योरमेः पश्चाचमन्य चरट् दधिप्रारनं च। 
हुतरिष्टस्याञ्यस्य त्त्र {तरण हृदयेऽन्जनं वा । 
विवादात् प्रमृति व्रह्मयथःवम॑ः, मृहप्रवेशनीयादृध्वं धरै. 

रात्रं दादररात्रं सवत्सरं ता चरितत्रह्मचयेस्य ऋषिक- 
त्पपुत्र जननम् । 

सूयांख्यमन्त्रतचज्ञायाचायाय वधूवसखदानम् । 
बराह्मणभ्योऽन्नद्यमनम् । 
स्वस्तिवाचनम् । 

मप्रधः सदण्डः । 

विवाहात् प्रसृति यृानिप्रिदरणम् | 
दम्पलयोरन्यतरेणाथिसमीप उद यास्तमययोर्भियमेनावस्था- 

नम् । 
अग्नेर्पशमे पुनरग्न्युतपत्तिपरकारः उपवासोपदशश्च । 

क  _ (~ क 

तस्यसनररनह्त्रविषनन् परिद्रहणम् । 

प्रज्वलनं दामकाठ्च्च। 
होम।ददव्यकथनम् । 
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उक्तद्रव्याखाम द्रव्यान्तरपर्प्रहणम् । 
सायम्प्रातहामः । 

अषमः खण्डः । 
परावेणः स्थारीपाकः | 

दशपू्मासयाः परस्वं रात्रावुपवासनियमः | 
'्मावर्हिपाः सन्नहनम् । 

दवताः ¦ 
काम्यदेवताः : 

तताभ्यः प्रक चतुमूणिनिवापः | 

निवापप्रकारस्तन्मन्वश्च । 
निवापक्रमण प्रोक्षणम् । 
वरिरवहननफरटीकरणग्र्षाटनःपूर पृथक्पात्रषु श्रपणम् । 
एकस्मिन पात्र वा श्रपणम् | 
पृथक्श्रपमं कारकथनम् । 
एकतर श्रपणे प्रकारकथनम् | 
शृतस्य हरिप् उदगुहासनं पारध्याघाद्यनूयाजसामेधां परि- 

धानम् इष्महोमस्तन्मन्त्रश्च। 
तुष्णीमाघारदोमानन्तरमागनेयसोम्ययोराज्यभागयोर्होम 

विधिः, 
पूरवोक्ताञ्यभागयोरदेशविधि 
आज्यभागयेज्ञचद्चुषररूपणम् , आल्यभागयोः प्रथममुत्त- 

तः पवद दुक्षिणतश्च दामे उपपत्तिकथनम् | 
आआञ्यभागवामर्व तधनिू(तदहयमः । 

्रत्यकतरं वा प्रधानाहुतिदहोमः | 
पराकसंस्थमुदकसंस्थं वा हविहामः | 
अग्नेरतरपूधैमागे सोौविष्फरतहोमः । 
चतुरवत्तिनामवदानक्रमः । 
पश्चावत्तिनां जमदग्नीनामवदानक्रमः । 
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विय॒षः. 

हविष उत्तरात् सातिष्टकतमकमवदानै, प्वावत्तिनो द्विर- 
वदान, सवेपां हिरभिषरणम् दलवदानसम्पत्तिः । 

प्रधानावदान इव् साविप्कतेऽपदाने हविषां न प्रयमिषा- 
रणम् । । 

सो विषक्तस्य हविपा हसं भन््रोपदेरः ! 
स्तीणं वर्हिषि प्रणीतापानिनयनस् । 
पाकयज्ञेषु पूणपात्रनिनययस्यावभृथत्रूपणम् । 
उपटिष्टस्यङ्गजारस्य सवपाकयज्ञतन्रतम्। 
ह्विर्रोषस्य दधिणान्यम् | 

नश्; खण्डः | 
परुकसापिदारः | | 
शामिवरस्य द: चंद: भयडखंलनवस्थापितस्य परोः 

समन्नतमाःयछदह्त. खया पश्चादुषस्पशः। 
वरीहिथवमदीभिरदधिः {ऋत् समन्तं प्रोक्षणम् । 
तास्वप्यु किद् 7यःेख। तस्य परचदैक्षिणे बाहौ शेषस्य 

निनयनम् : 

अमन्धरकं त्रिः प्रदङ्घिणं "दमन द्चिला पृकीरुदङ्नयनम् । 
नीयमानस्य पशोः पुरस्त.द् दीक्ताम्रस्य काष्ठस्य हरणम् । 
उस्मुकामिनिरेव शाभिय इति तस्य तस्मिन्नायतने प्रतिष्ठा 

पनम् | 
वपाश्रपणीभ्यां पदारन्दा त्मणनध्वेसुस्थानीयस्य । 
तस्यान्वारम्भणं यजमा द 

पोः सं्षपनवपोद्धारवपान्रःमप्रकाराः, सामित्रोपासना- 
ग्योः प्याचतनेन प्रवानाम्नो वपाहाम. । 

उ्रैवाग्नौ खाटीपाकश्रपणम् । 
पशोरेकादशावदानानि ) 
अवदानक्रमः, अवदानेभ्यः प्राक् याठीपाकदोमः । 
अवदानैः सह ख। ठीपाकद्येमो वा । 
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विषयः. 

प्रयज्गं द्विद्वरवदानस् । 

तृष्णीं हद.यद्ुटद्रणम् । 

दशमः खण्डः | 

चययज्ञे सिषक्त: प्रालिदहरणम् । 

रदशद्स्यापि च्व यवः। 

तद्! प्रर । ट ~ 5.प्धिता तेन बलिहरणम् । 
म ^^ 

समन्धरकयु न पण्ड र दृददृस्य रिक्ययोरभ्याधाय तस्य 
(मस्व इ [न वीवयस्य दृ्तस्यन्ध् निदानिम् | 

(1.2 ० न न 

दमं ठि चान् हरनि ‰-उमकपभिमुदृय् नि 

धन्वान्तरिनामकच यये जद्धारन्योरन्तरा पूरोहिताय प्रथम 
वछिहरणं पश्चाद् धृन्वान्तरये । होमस्तु घन्वान्तरि 
मात्रस्य । विदददस्यस्वे तु धन्वान्तस्ये सपुरोहितायेकः 
पिण्डा दताय द्वितीमः। 

एकाद खः खण्डः । 

शाखान्तरोपनिषदःञ्नःतानां मर्भरम्भनपुंसवनानवलोमनाना- 
मनुष्ठनेसम् । 

उपनिषदनध्ययने सुतीये मानि तिष्ये पुंसवनं -- पूर्वे 
राव्र्वुपोदिताया स्यः द्भ द्रौ मापी यवे च प्रक्षिप्य 

किं पिबसीति पुंसवनरिति च मतमाययोल्चिसक्तिप्रसयुक्छयः। 
(६. ¢ [9१ ॥ 

अनवरोभनं -- दुवा रसीकृय तूष्णीं नस्तःकरणम् । 



८ 

सूत्रम्, विष्यः. 

५. एकेषां मते द्वाभ्यामृरभ्यां नस्तःकरणम् । 

६. पुंसवनानवरोभनयोः प्रजाप्यः स्थारीपाकः । तत्राञ्यभा 
गान्ते नस्तःकरण, ततः श्रतहविष्यहोमः समन्त्रं पल्या 
हदयदेशस्परीश्च | 

द्रादशशः खण्डः 

सीमन्तोत्नयनस्य चतुथं मासि कतव्यता, जधारसंस्कारता- 
च्रास्य प्रतिगभमाव्ृत्तिः; पृचयास्तु गभ॑संस्कारलादा- 
वृत्तिः | 

२. सीमन्तोन्नयनस्य शुङ्कपक्चे पंनशषत्रेषु कतव्यतम् | 
२. तस्यपष्ेश्मे वापि मासे कर्तव्यता । ततर समन्त्रके हो 

विधानम् । 

४. शखाटुस्तवकेन विषु स्थानेषु तवया शर्व्या कुशस्त. 
म्बेश्च समन्त्रकं सीमन्तव्यृदनं चरिश्वतुवौ । 

५. वीणागाधिनोः संबासनं, 
६. ब्रेषक्रमः । 

गेयगाथाव्ैनम् । 
८. यां नदीमुपजीवन्ति, तस्याः सम्बोधनं गेयगाथाद्यु | 

. पतिपुत्रवतीनां ब्रह्मणीनामुपदेशसय यथ! वदनुष्ठानम् । 
१०. वब्रृषृभस्य दक्षणात्वम् | 

अतिसनिि-्तिम- 

[+ = (| 

त्रयोदशः खण्डः । 
जातकरणम् । 
जातस्योभयोः कणयोमेधाजननजयः । 
समन््रकरमेसयोरभिमदेनम् ¦ 

नामकरणं, नामकरणकाटश्च | 

नामलक्षणम् 1 
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विषयः. 

कामनाभेदेन नाम्नोऽक्षरनियमः । 
पुंसो नाभि युग्माक्षरखनियमः। 
सिया अयुगमाक्षरत्वम् । 
असन्नेव काठेऽभिवादनीयस्य नाम्नः समीक्षणं, तस्य 

चोपनयनपयेन्ते मातापितृन्यतिरिक्तस्याज्ञेयतम् । 
्ोप्यागते पितरि पुत्रे वा पुत्रस्य शिरः परिगृह्य मूर्धनि 

त्रिरवघ्राय समन्त्रकं पितुर्जपः । 
कुमार्या विदं स्ममन्त्रकम् । 

चतुर्दशः खण्डः | 
अन्नप्राशनम् । 
अन्नाद्यकामनायां प्यञ्जनसेनाजमांस प्रारानम् । 
ब्रह्मवचैसकामनायां तथा तित्तिरिमां प्राशनम् । 
तेजस्कामस्य षृतसंस्कृतोदनप्रा्नम् । 
अकामस्य दधिघृतमधुमिश्राज्नग्राद्नम् | 
अन्नप्रारनमन्ः | 
कुमायां अमन्रकमन्नप्रादानम् । 

पञ्चदशः खण्डः । 

चोटकारः । 
उक्तकाठेन सह यथाकुटधरम विकल्यः । 

ब्रीहियवमाषतिरैः पएथक् पूर्णानां चतुर्णा पात्राणामभेर्- 
तरतः श्यापनम् । 

अग्नेः पश्वान्मातुरत्सङ्ग कुमारस्योपनिवेदयत्म् 
आनडुहं गोमयं शमीपणनि च पश्चादग्नेनैवे शरावे उप- 

निधातन्यानि । 
मातुदीक्षिणतः कुशस्तम्बान्यादाय पितुरासनम् । 
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विषयः. 

पक्षान्तरे ब्रह्मणः कुशपिञ्जूलधारणम् । 

मन्त्रेण सीतोष्णजरमिश्रणम् । 

नवनीतं दधिकणान् वा गृहीत्वा तेन जठेन कुमारस्य शिर- 
सखिः दनम् । 

कुदनमन्त्रः। 
त्रयाणां ्रयःणां कुरशपिन्जूलानां दक्षिणे केशपक्षे निधाने, 

सकुरास्तम्बानां केशानां ठोहेन क्षुरेण समन्त्रकं स- 
न्धानं च | 

तेन क्षेण सपिव्जूखानां केशानां समन्त्रकं ्रच्छेदः प्रथमः । 
प्रच्छिन्नानां प्रागश्राणां सकुशपिञ्जूलानां केयानां शमीपर्णः 

सह मात्रे प्रदानं मात्रा तेषामानड्हे गोमये निधानं च। 
एवं समन्तं द्वितीयतृतीयौ प्रच्छेदो । 
उक्तैः सर्वमन्त्रे्तुथैः प्रच्छेदः । 
एवमुत्तरेऽपि केशपक्षे प्रागुक्तेन््ेख्चयः प्रच्छेदाः । एवं 

सप्तयु प्रच्छदेष्वेकवि शतः कुशपिन्जूटानां विनियोगः 
समन्त्रकं क्षुरधारया नीचीनं माजनम् | 
वपनं प्रति नापितस्य शासनम् । 
यथाक्रुरुधम केरासन्निवेशनम् । 
कुमायोस्तृप्णीं वपनम् ¦ 

पाडः खण्डः | 
ऋ. 

नवैर पोडरो वषं गोदानं चीलवत् । 
मन्त्रेषु केशशब्दस्थाने दमश्चक्षब्द्रक्षेपः । 
इद रमश्ुमात्रङ्केदनम् । 
अत्र मन्त्रे मुखशब्दस्याधिकस्य प्रवंशनम् । 
केशदमश्रुनखलोम्नामुदक्यःथताकरपाय नापितस्य शास. 

नम् । 



११ 

सूत्रम् , विषयः. 

६ आप्लु वाग्यमनेनाहःरोषनयनम् , अनन्तरमाचार्थसकाशे 
वरदानाय वागिसर्गः। 

७. गोमिथुनमाचाधेदक्षिणा । 
८, अपरेदयुरहनि संवत्सरं त्रतादेशः । 

सप्तदशः खण्डः | 

१. अष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनयनम् | 
२. गर्भाषएमे स । 
३. जन्मनो गन्रेकादशरे क्षत्रियस्य । 
४. तथा दादे वैहयस्य । 
५. त्रेवर्णिकानाभुपनयनकारेष्वनुकलयः | 
६. तस्य व्याक्रम तेषां प्रतिपदम् । 
७, तेषां प्रायध्ित्ताकरणे उपनरनादिनिषेधः | 
८. तेव्णिकानामजिनभेदः उपनयने यज्ञोपवीतधारणं च । 

०. वर्णभेदेन वसखमेदः । 
१०. वर्णभेदेन मखलाभेदः । 
११. वर्णभेदेन दण्डमेदस्तस्ममाणभेद श्च | 
१२. दण्डेषु कामचारो वा। 
१३. समन्दारब्धवति कुमारे हामानन्तरमग्नेरत्तरत अचार्यस्या- 

वस्थानम् । | 
१४. कुमारस्य चाचा्याभिमुख्यनावस्थानम् । 
१५. उदकपूर्णे कृमारस्याज्ञरो स्वाज्ञरिस्थमुदकं समन्त्रकम- 

वक्षा्यं समन्त्रकं कुमारस्य सा्ष्ठपाणिग्रहणं प्रथमम् । 
१६. एवं हितीयं तृतीयं च समन््रकं पाणिग्रहणम् । 
१७. समन्त्रकं कुमारस्य सूयप्रदशेनम् । 
१८. परिदानमन्त्रजपः। 

१९. कुमारस्य श्युवा सुवासा इदयरधर्चेन प्रदक्षिणावतंनम् । 



सत्र 

९. 

२१. 

२९. 

न 

~+. 

^ 

१२ 

विषयः. 

कुमारस्यांसदेशयोः पाणी गमयिता (तं पीरास' इलर्धर्चन 
हृदयदेशस्यरः । 

पुनरप्यग्नि परिसमूह्य तुष्णीं समिदाधानम् । 

ब्रह्चारिणस्तृष्णीदोमस्य च प्राजापलत्वेन प्रशंसा । 

अष्टादशः खण्डः । 

एकेषां मते समन्त्रकं समिदाधानम् । 
समिदाधानात् परमगन्युपस्पर्शो मुखनिमाजेनं च । 
समिदाधानप्रशंसा । 

समन्त्रकमगनेरपस्थानम्, आचायौभिवादनं साविग्युपदेश- 
प्राथेना च। 

साषिच्युपदेश्रकारः । 
यथाशक्ति सावित्रीं वाचयिखा कुमारस्य हृदयदेशे समन्त्र- 

कमूर्वाङ्ुठेः पाणेरूपनिधानम् । 

एकोनविंशः खण्डः । 
कुमारस्य ब्रह्मचयादेशनम् । 
प्रतिवेदं द्वादशवार्षिकं ब्रह्मचर्यम् । 
ग्रहणान्तं वा । 

सायम्प्रातर्भिक्षाचरणम् | 
सायम्प्रातः समिदाधानम् । 
अप्रयाख्यायिनि प्रथमभिक्षणम् । 
अप्रयाख्यायिन्यां वा। 
भिक्षामन्त्रः । 

भिक्षान्तरग्रहणे मन्रविरेषः । 
रुन्धे भेक्षमाचाय।य निवेयाहःशेषं यावत् स्थितिः। 
अनुप्रवचनार्थ ब्रह्मौदनं श्रपयिताचार्थाय निवेदनम् | 
(सदसस्पतिमिति मन्तरेण प्रथमदोमः। 



सत्रम्. 
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१७. 

१८. 

१९. 
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२३. 

२७४. 

२५. 
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२७. 

9. 
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विषयः. 

साक््िया दितीयहोमः। 
तथा महानाम्न्यादिहोमः । 
ऋषिभ्यस्तृतीयरोमः । 
सोविष्कृतश्चतु्थदोमः । 
ब्राह्मणभोजनानन्तरं वेदसमा्िवाचनम् । 
व्रतस्य कारनियमः। 
व्रतान्ते मेधाजननास्यकर्मकरणम् । 
पलाञ॒स्य कुरास्तम्बस्य वा तिः परिषेके मन्ववाचनम् इत्यु 

पनयनसमाक्षिः । 

उपनयनेन व्रतादेशनव्याख्या । 
एवमनुपनीतस्योपनयनम् । 
प्रतिवेदमुपनयनपक्षे दहितीयादयुपनयने वक्ष्यमाणो विशेषः । 
तत्र केरवपनस्य मेधाजननस्य च पाक्षिकतम् । 
निरुक्तपरिदानामावः । 
निरसुक्तकारस्य चाप्यभावः । 
प्रकारान्तरेण सावित्र्या अनुवचनम् । 

विश्च खण्डः । 

प्रमाणपरिमाणाभ्यामन्यूनानतिरिक्तानामृतिजां वरणम् । 
एकेषां मते कर्मसमथीनामालिजां वरणम् । 
चतुषु ऋलिक्षुप्रथमं ब्रह्मणो वरणमन्येषां पौरवापयानियमश्च। 
सर्वेषां वरणस्य पाक्षिकतम् । 
राखाविशेषे सदस्यस्य सप्तदशस्य वरणम् । 
तस्य कर्मोपिद्र्रम् । 
पक्षान्तरे होतुरेव प्राथमिके वरणम् । 
होतुवैरणमन्वः । 
ब्रह्मणो वरणमन्वः । 
अन्येषां सदस्यान्तानां वरणमन््राः । 
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विषयः. 

सर्वेषाम् ऋलिजां वरणसमनन्तरं जप्यो मन्त्रः। 
जापानन्तरं होतुः प्रतिना । 
ब्रह्मणः प्रतिज्ञा । 

इतरेषामपि यथादेशं प्रतिज्ञा | 
याजयिष्यतः प्रतिज्ञानात् पूवं जपविरोषः । 
अन्यस्मे दत्तप्य प्रतिश्रुतस्य वाविज्यस्याकर्तव्यता । 
अहीनक्रतोरप्यादिविञ्यस्याकतेव्यत्वम् । 
नीचदक्षिणस्य वहूवित्तस्याप्याविज्याक्रणम् | 
व्याधितादीनामाविञ्याभावः। 

सोमप्रवाकं प्रति प्रश्नाः | 
कव्याणेषु याज्यादिषु कमणः कतव्यवम् । 
ऋलिजां स्लीमासयोः प्रतिपरवः। 
त्रत्विजां करवन्ते दक्षिणागिनरमानन्ः गमनम् । 
अनाहिताग्नेः ऋविजौ नन्तरान्तरेण गृद्धा होमः | 

एकविकः खण्टः ' 

व्रणानन्तरमृविजां मधुपकाहरणम् । 
उपस्थितस्य स्नातकस्य राज्ञ॒ आवायादीरां च मधुपक 

हरणम् | 
मधुपक द्रव्यमिश्रणप्रकारः | 
आसनादि द्रव्यष्वेकैकम्य वरिचिर्निवेदनम् | 
उदगग्रे विष्टरे मधुपक्यल जपिलोपवेशनम् । 
्क्षाटनार्थ विष्टरमाक्रम्य धित्वा वा प्रादप्रस्ारणम् । 
ब्राह्मणाय प्रथमं दक्षिणपादप्रसारणम् | 
श्राय सन्यपादप्रस्ारणम् इतरयोर्व॑थेच्छम् । 
अध्येग्रहणमाचमनीयं गन्धमास्यादिपलिहश्च । 
आहियमाणं मधुपकं दृष्ट मन््रजपः। 
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विषयः ॥ 

समन्त्रमञ्जटिना मधुपर्कीग्रहणं तदवेक्षणमनामिकाकनिष्ठि- 
काभ्यां तरिः प्रदक्षिणमालोडनं पुरस्तातिमार्जनं च| 

एवं दक्षिणपश्िमोत्तरमागेषुं निमानम् । 
मन्त्रण मध्यात् चरिरदूगरह्य प्रथमं प्राजनम् । 
मन्रान्तरेण द्वितीयं प्राश्ननम् । 
तथा तृतीयं प्राशनम् । 
सर्वप्राशनप्रतिपेधः । 
आ तैः पानप्रतिपषः । 
मधुपर्काच्छिष्स्योद इुखतया ब्राह्मणाय दानम् । 
ब्राह्मणारमे मधुपकस्याप्मु व्यागः। 
सवेप्रारानं वा । 
आचगनीयजटनान्वाचमनं प्रथमम् 
मन्तव्ान्तरेण दहि्तीयम् । 
अ[चान्ताय गो्निवेदनम् | 
वधाभ्यरुज्ञायां जपिलिोङ्कुरतेति षचनम् । 
उर्सरष्कामस्य जपित्वोमुत्खजतेति वचनम् । 
मधुपर्के भोजनस्यामांसखनिषेषः । 

द्वितीयोऽध्यायः । 

पथमः खण्ड; । 

प्रतिसंवत्सरं श्रावणपी्णैमास्यां सपेबलिः ¦ 
अक्षतसक्तुमिः प्रणस्य नवकटश्चख दर्भ्याशथ नवे शिक्ये 

धान्. , 

अक्षतान् धानाः कृता तदधशिऽपेस्छृतेन सर्पिषाञ्जनम् । 
अस्तमिते श्रपितस्य म्थाठीपाकस्य दोमचतुषटयम्, एक- 

कपटस्य च पुरोड्यस्य सक्रत् सर्वहोमः । 
अस्य पुरोडाञ्च्य घृतनिमञ्जनमाविःपृष्ठता वा। 
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विषयः. 

तस्य पुरोडाशस्य तेन धृतेन सह होमः । 
अक्तानां धानानां समन्त्रकमञ्जटिना होमः | 
अनक्तानां धानानां पुत्रादिभ्यो दानम् । 
करशाद् व्या गृहीतानां सक्तूनां गृहस्य प्राच्यां दिशि 

शुचौ देशे प्रक्षेपः । 
चलि प्रदक्षिणीकरय पश्चाद्धाग उपविद्योपांशचु मन्त्रजपः । 
समन््रमाुपूर्व्यण पुत्रादीनां परिदानम् । 
अन्तत आत्मनः परिदानम् । 
कतृबस्योरन्तरा। गमनप्रतिषेधः । 
प्रयवरोहणपयैन्तं सायम्प्रातर्वटिहरणम् । 
एकेषां मते सवासामाहूतीनां तस्मिन्नेव दिने उपदरणी- 

यत्वम् । 

द्वितीयः खण्डः । 

आशवयुजपृणेमास्यामाश्वयुजीकर्मणः कतैम्यता । 
उक्तविधिना गृहमठल्करत्य पडुपतये स्थाठीपाकं श्रपयिखा 

होमः । 
अञ्जटिना एृषातकहोमः स्विष्टकृतादि च । 
सजूरितयादिभिलिभिभेन्त्ेराहतात्रराग्रयणस्थाखपाकदोमः। 
अनाहितागनेरपि शालाग्नो होमः । 

तर्तायः खण्डः 1 

प्रयवरोहणकारः । 
गृहं पूतेवदठङ्कृत्य पायसं श्रपयित्वा द्वाभ्यां मन्त्राभ्यां 

होमः । 
अत्र होमे खिष्करदभावः । 
अग्नि समीक्ष्य मन्त्रजपो हेमन्तध्यानं च। 
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विषयः. 
अग्नेः पश्वाद्भागे पलाशादिभिरलङ्कृतायां शग्यायामुपविद्य 

जपित्वा भाया पुत्रादिभिः सह प्राक्शिरस उद ङ्मुखसेन 
सवेशनम् । 

यथावकारमितरेषां संवेशनम् । 
गिणः समीपे उयेष्ठस्य तदनन्तरं तत्कनिष्टस्येति वा संवे- 

शनक्रमः । 
मन्वविदां सौयैस्वस्त्ययनादिमन््रजपः । 
शयनादुत्थाय प्रतिदिशं सकृन्मन्वरजपः । 

चतुथसंहानात् परं सौयादिजपो ब्राह्मणभोजनं स्वस्िवा- 
चनं च| 

चतुथः खण्डः । 

हेमन्तरिरिरयोः कृष्णाष्टमीषु चतरृष्वषटकाकरणम् । 
एकस्यां वाष्टम्यापष्टका । 
पूर्वेयुः सप्तम्यां पितुम्यो दानम् । 
भोदनक्रसरपायसेश्वतुःशरावपाशैमततण्डुठकृतापपैवी होमः। 
पुना स्थाटीपाकेन वाष्टककरणम् । 
उभयोरसम्भवे बठीवदस्य यवसमुशिप्रदानम् । 
तरयस्यास्षम्भवेऽग्निना कक्षदाहः । 
यवसदनि कक्षददहने चेषा मेऽष्टकेति मनसा ध्यानम् । 
उक्तैः कल्पैः शाख्ान्तरोकतवाष्टकाया अवश्यकतैम्यतवम् । 
अस्या अष्टकाया एकेषां मते देवता विशेदेवाः । 
भागनेयी वा । 
सोया वा । 
नक्षत्राणि वा । 
रातरिवां 
ऋतवो वा। 
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विषयः, 

पितरो वा । 
प्रजापतिवी । 
परुकसपे प्रोक्षणोपाकरणवसं परशुं संज्ञप्य वपाहामः । 
पश्वङ्गस्थाटीपाकस्यवदानानां खारीपाकान्तरस्य च चप 

होममन्त्राः । 
अष्टमी सिविष्टक्रत आहुतिः । 

नवावराणां ब्राह्मणानां भोजनम् । 

पञ्चमः खण्डः | 
नवम्यामन्वष्टक्यम् । 
अष्टकाथेमुपाकृतस्य मांसस्येकदेरोन संस्कृतेनात्र ब्राह्मणमो- 

जनम् । 
अग्निप्रतिष्ठापने परिस्तृते बर्हिषि नानाविधाना हविषामा- 

सादनं च। 
अख कर्मेणः पिण्डपितृयज्ञकत्पन कतेव्यसवम् । 
मधुमन्थवजमवसादितानां हविषां दामो मधुमन्थेन सह 

पितृभ्यो दानं पिण्डनिप्रणं च । 
तैरेव द्रव्यैः पिण्डिरूपेण मातृपितामहीप्रपितामदीभ्यो 

दानम् । 
ज्लीपिण्डेषु सुरायवागारधिकतया दानम् । 
पिण्डद्रयपक्षे आयते द रेखे, पिण्डषटकपक्षे मण्डलाकराः 

षड् ठेखाः। 
पैस्यां रेखायां पूर्वासु वा तिसृषु रेखासु पित्रादीनां पण्ड- 

दानम् । 
अपरस्यामपरास्ु वा स्ीणाम् । 
वर्षेत कृष्णत्रयोदश्यां माध्यावर्षनाम्नः कर्मणः कर्तव्यत्वम् । 
प्रतिमासमपरपक्षत्रयोदश्यां पूर्वैवत् कमणः कतैन्यतवम् । 
पितृभ्यो देयस्य गन्धमास्यादेरयुगमसङ्खयाकत्वम् । 
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वियषः. 

अष्टकादिषु नवावराणां जाष्णानां भोजनम् । 
यथाशक्त्ययुग्मसङ्कयानां वा । 

आभ्युदयिकश्राद्धेषु युग्मसङ्खयानां ब्राह्मणानां भोजनम् | 
अन्येषु श्राद्धष्वयुगमानां ब्राह्मणानां मोजनम् । 
वृद्धिओ्ाद्धषूपचारस्य प्रदक्षिणत्मन्यत्राप्रदक्षिणतवम् । 
आभ्युदयिकेषु तिरस्थाने यवाः । 

षष्ठः खण्डः | 

रथारोदणाय समन्त्रकं पाणिभ्यामुभयोश्वक्रयो : प्रथगमिमशैः। 
तथा समन्त्रकमक्षामिमरः । 
आरोहणमन्तरस्तक्करमश्च । 
समन्त्रकं ररिमसम्मरेः । 

` गमनसमये मन्त्रजपः । 
शकयाद्यारोहणेऽप्येवम् । 
शकटाचङ्गस्पशेनमन्त्रः । 
नावारोदणमन्तः । 
नवरथायोहणे प्रसिद्धं वरक्षमविदासिनं इदं वा प्रदक्षिणीकृ 

फर्वत्याः शाखाया आहरणम् । 
कुटुम्बोपकारकस्यान्यस्य वाहरणम् । 
व्यवहारार्थिते व्यवहारखानगमनम् । 

रथावरोहणक्रमो मन्त्रजप । 
प्रयध्यैभिक्रमणे मन्त्रजपः । 

सूर्यास्तमये मन््रजपः । 
उषःकाठे मन्त्रजपः | 

सप्तमः खण्डः । 

गृहपरीक्षणम् । 

मयस्तमू भक्षणम् | कत 7705५ ४ 5 दपि 
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वियषः. 

ओषपिवनस्पतिमव्याश्च भूमेः प्रश्स्ततम् । 
कुरादिमव्याश्च प्रश॒स्तत्वम् । 
वस्तुगतानां कण्टकिक्षीरिवृक्षाणां समूखात्पाल्यत्वम् । 
अपामागीदीनामपि समूखोखास्यत्वम् । 
सर्वत उच्तायां मध्ये निम्नायां भमो गृहनिमीणस्य प्रशञ- 

स्तत्वं ततर प्राच्यां दिशि शयनीयस्य कतेग्यता । 
र्वोक्तलक्षणसम्पन्नम्य वास्तुनः स्वैसमद्धतम् । 
शयनीयस्योत्तरतो महानसम् । 
एवं कृतस्य महानसस्य बहुन्नता । 

उदीच्यां दक्षिणाप्रवणे देशे समानिर्माणं तत्फलं च । 
अस्यां सभायां यूनां दोषावहत्वम् । 
गृहमध्यदेश कृतायाः सभायाः सर्व्ुभावहतम् । 

अष्टमः खण्डः । 
वास्तुपरीक्षाक्रम. । 

जनुमात्रं खाते: पासुभिगतंपूरणम् । 
आधिक्ये प्रशस्तम् । 
समे निर्दोषसवम् । 
न्यूने गरहितत्वम् । 
अस्तमिते सूर्यं खातस्य गतेस्य जटेन पूरणम् । 

उदिते सूर्ये किञ्चिच्छिष्टोदकं गर्तमुत्तममाद्र मध्यमं शुष्कं 
त्वधमम् । 

ब्राह्मणवास्तुप्रकारः। 
क्षत्रियवास्तुप्रकारः । 
वेह्यवास्तुप्रकारः । 
एवं परीक्षितस्य वास्तुनो हठेन बहुशः कृष्टा समचतुरश्ची- 

करणम् । 
दीषिचतुरश्रीकरणं वा । 
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विषयः. 

त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य समन्त्रं प्रोक्षणम् । 
मन्त्रान्तरेणाविच्छिक्नोदकपारया त्रिः प्रदक्षिणीङय प्रो- 

क्षणम् । 
अवान्तरेषु वेराप्रभेदस्य कर्तव्यता । 
स्थूणानां गर्तेषु शेवालविशेषाणां शेवस्य च निधापनम् | 
एवं करणे फलश्रतिः । 
मध्यमस्थृणागतं यवत्रीहियुतानामपां समन्त्रमासेचनम् । 
समन्त्रं मध्यमस्थूणाप्रतिष्ठापनम् । 

नवमः खण्डः । 
स्थुणायामाधीयमानस्य वश्ञस्यानुमन्त्रणम् । 

सदु्वासु चतसृषु शिलासु मणिकप्रतिष्ठापनम् । 
मणिकम्रतिष्ठापने मन्त्रान्तयेपदेशः । 
मणिकेऽपां समन्त्रमासेचनम् । 
तहियवमतीभिरद्िवीस्तुशान्तिः । 
तत्र दिरण्यमवधाय मन्त्रजपः । 
अगारमध्ये स्थाटीपाकदयोमो ब्राह्मणभोजनं स्वस्तिवाचनं च। 

दशमः खण्डः । 

नूतनगृहपवेशवदेव क्रयादिप्रा्गृहस्यापि कर्मणः कतैभ्यता । 
व्ीह्यादिबीजानि स्थापयित्वा पश्चाद् गृहप्रवेशः । 
्षेत्रकरषेणे ग्राह्याणि नक्षत्राणि । 
क्षत्रे होमदिडनिरूपणं, होमजपयोर्विकल्पः । 
प्रतिष्ठमानानां गवामनुमन्त्रणम् । 

आयतीनां गवामतुमन्त्रणम् । 
तत्रैव मव्रान्तरम् । 
गवां सङ्गातदशैने मच्रजपः। 
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लतीयोऽध्यायः । 
प्रथमः खण्डः । 

विषयः, 

पश्व महायज्ञाः । 
तेषां नामानि । 
तषां प्रलेकं रक्षणानि । 
तेषामहरहः कतेव्यता । 

दितीयः खण्डः | 

स्वाध्यायविपिः । 
स्वाध्यायाध्ययने नियमविरेषाः । 
ओङ्कारपूरविंकाणां व्याहृतीनां प्रथमं वक्तभ्यलम् । 
पच्छ इत्यादिक्रमेण साविन्या अनुवचनम् । 
अनन्तरं वक्ष्यमाणस्य स्वाध्यायस्याध्ययनम् । 

तानि च गादीनि पुराणान्तानि । 
तेषामध्ययने पयःप्रभूलयाहूतिमिरिव देवतानां तृप्तिकथनम् । 
तथा पित्रणा वृतिकथनम् | । 
देशकालादनुरोधेन यावच्छक्यमध्ययनस्य कर्तैव्यखम् । 
अध्ययनसमापनमन्त्रः | 

तृतीयः खण्डः । 

प्राजापलयतीर्थन देवतातपेणम् । 
तपयितव्यानां देवतानां परिगणनम् । 
देवेन तीर्थेनर्षितर्षणम् । 
तपेपितम्यानागृषीणां परिगणनम् । 

पितृभिः सह प्राचीनावीतिना तपेयितभ्यानां परिगणनम् । 
तीर्थेन पितृस्तपेयितखा गृहमागत्य वैश्देवान्तेऽतिथिभ्य पित 

दक्षिणादानम् । 
) 
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विषयः, 

उक्तनियमासम्भवे गोणनापि कल्पेन ब्रहमय्ञस्यावद्यकर्त- 
व्यता | 

आत्मनो देशस्य वाञ्चुचितायामेव ब्रह्मयद्स्यानध्यायः । 

चतुथः खण्डः 
धध्यायोपाकरणम् । 
तस्य च श्रावणे भद्रपदे वा मासि श्रवणनक्षत्रे कतैम्यत्वम्। 
श्रावणपञ्वम्यां हस्तनक्षत्रयोगे वा । 
नवमिर्मन््रेरज्यदहोमः। 
अथ दपिमिश्रसक्तुहोमः | 

अध्ययनाय सावित्यादीनामगन्यादीनां सिषकृतश्च होमो 
दधिसकतुप्राशनं माजेनं च ! 

जपे उपवेरनादिनियमः। 
ग्याहृतीनामोम्पू्वतवम् । 
ओङ्कारपूर्वा सावित्रीं चारधचैशश्चतुरभ्यस्य वेदारम्भः । 
एवमुत्सर्गेऽपि केषाचत् कर्मणां क्त्यम् । 
पाण्मासिकोऽध्ययनकाटः, समावृत्तस्य ब्रह्मचारिकल्पेनाध्यय- 

ननियमः । 

्रह्चारिणामाश्रमोक्तनियमेनध्ययनम् । 
समावृत्तस्य जायोपयमनम् | 
तस्य प्राजापत्यलम् । 
अध्ययनकाठे पक्षमेदाः । 
माध्यां पौणमास्यमिताभ्य एव देवताभ्यो हत्व न्तेऽवगादनम्। 

देवतातपेणम् 
आचायौणां पितृणां च तपणम् । 
अस्य कर्मण उत्सर्मं इति नाम । 
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विषयः. 

पश्चमः खण्डः । 

काम्यकर्मणः स्थाने पाकयक्ञः । 
पुरोडाञ्चस्थाने चरः । 
श्रीतकभेफरस्य स्मातैकर्मणापि रभ्यत्वम् } 
व्याप्रितादीनां षड्भिराहुतिमिहोमः। 
अमनोज्ञस्व्रदरीने समन््रमादिस्योपस्थानम्। 
मन्त्रान्तरेण चोपस्थानम् । 
शरुतादिषु मन्त्रजपः । 

अयाञ्ययाननादावाञ्यदहोमः | 

षषः खण्डः | 
अग्याधितस्यास्तमयवेखायां स्वपि प्रायधित्तम् । 
तस्येव सूर्योदयवेखायां स्वपि प्रायधित्तम् । 
सा्यसन्ध्योपासनक्रमः । 
प्रातः सन्ध्योपासनक्रमः। 
गृहस्य कपोतोपहतो प्रायाधित्तम् । 
धनार्थेनो वदहिर्जिंगमिषायां होमो जपो व । 
नषटद्रव्याधिगमा्थं होमो जपो वा। 
एरवोक्तसुकतेन मूढस्य जपदहोमो । 
युदूराध्वप्रस्थाने भयङ्करदेशगमने वा पूर्वोक्तसुक्तेन जपो 

होमो वा| 

सप्रमः खण्डः । 

समावतेमानस्य मणिङ्कुण्डलादिद्रव्यसम्पादनमात्माथमाचं - 
यौथ च | 

उभयोसक्तद्रव्याङामे आचार्यमात्रस्य द्रव्यसम्पादनम् | 
समिदाहरणम् । 
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विषयः, 

अन्ना्यकामस्याद्रेसमिदाहरणम् । 
बरह्मवचंसकामस्य शुष्कसमिदाहरणम् । 
उभयकामस्याधेद्युष्कस्मिदाहरणम् । 
गोदानम् । 
मन्ताणामामाथेखेनोहः । 
खानं वख्रधारणं चक्षुपारज्ननं च । 
मणिक्ुण्डलधारणं ब्राह्मणस्य प्रथमं मुखे चन्दनानुटेपश्च | 
क्षधियस्य प्रथमं वाहाश्वन्दनानुटेपनम् | 
वरद्यस्योदर । 
निधा गुद्ये | 
द्तानामूर्वाः। 
म्रग्बन्धरनम् । 
माल्यधागणप्रतिपेधः । 
अव्रशेन माटेन्युचचारणेऽपि पुनः सरक्पदमुचार्यैव धारणम । 
उपानच्छत्रधारणम् । 
वेणवदण्डधारणम् | 
कण्टे मणिं धृलोप्णीषे करा समन्त्रं समिदाधानम् । 
सिरमन्त्रेण हृत्वा होमसमापनम् । 
मधुपर्कपूजायं रात्रौ स्नातकस्य पितृगृहे वासः । 
दक्षिणां दया गुरमनुज्ञाप्य वा स्नानम् । 
म्नातकव्रतानि । 

तस्य प्रतिषिद्धानि कमणि । 
स्नातकप्रशंस। ) 

अषमः खण्डः | 

समावतेमानस्य सम्बुद्धया गुरुनामग्रहणम् । 
वियुज्यवासाय गुवनुज्ञाप्राथनम् । 
उपांशु मन््रजपः | 
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अनन्तरमाचा्य॑स्य जपविधिः । 
जप्यमन्त्रनिर्देशः । 
जपं समाप्य विवत्स्याव इति ठोकिक्या वाचा विसगैः । 
एवं. विसृष्टस्य समाव्त्तस्य प्रसा । 

एवं समावरृत्तस्य मार्ग प्रतिकूटपक्षि्म्द श्रवणे मन्त्रजपः । 
नथा मृगरब्दश्रवणे मन््रजपः | 
मागं भय सति तां दिर प्रद्युभयतोदीपरस्योस्मुकस्य प्रः 

क्षुपः। 
सवतो मयेऽामिराज्याहुतिभिह।मः । 

श @ 

अथान्यां दिति सिला मन्रजपः । 

नवमः खण्डः । 

पुरादितस्य युद्धसन्नाहनम् । 
राजाधिरूढस्य रथस्य पश्चात् स्थित्वा मन्त्रजपः 
समन्त्रं क्वचग्रदानम् । 

तथा धनुदानम् | 
राज्ञा मन्वजपः | 
पुरोहितस्य मन्त्रजपः । 
ट्पुधिप्रदानम् | 

प्रस्थानसमये आचार्यस्य तिष्ठती मन्वरजपः | 
अश्वामिमन््रणम् | 

इष्वेवक्षणमन्वः । 
अङ्धुटित्रधारणमन्तरः | 
अथ सारथमेच्रजपः । 
युद्ध प्रविशतो राज्ञो बहुभिमेन्त्ररन्वीक्षणम् । 
सोपर्णमन्नरनिर्देशः । 
रथस्य प्रागादिमुखं प्रवतनम् । 
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पुरोहितस्य समन्त्रं दुन्दुभिस्पशः । 
समन्त्रं पुरोहितस्येषुव्रिसगः । 

युध्यमानेषु योधेषु पुरोहितस्य जपः । 
दन्दुभिष्पशेनाद राज्ञः प्रेरणं त्रा, 

अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
प्रथमः खण्डः । 

आदहिताभ्ने रोगसम्भवे ग्रामाद् विवासः । 
तथाकरणे प्रयोजनकथनम् । 
ग्रामजनानामादरातिशया!दरागतासिद्धः | 
जातारोग्यस्य सोमाधन्यतमेनेष्ठ गरहग्रवेराः । 
अनिष्टवापि गृहम्रवेशनानुज्ञा । 
हितासो संस्थिते आग्नेय्यां नैकऋयां वा गर्तखाननम् । 
आदहनास्थिनिधानामयविधरमशानरक्षणम् । 
तस्येवान्यहक्षणम् | 
वास्तुपरीक्षावदत्रापि कण्टकिवृक्षादीनापुद्रासनम् | 
आदहनर्मशानस्य मध्योच्डितितम् । 
पुत्राणां वपनप्रकारः । 
प्रभूतवर्हिराञ्योपकल्पनम् । 
पष्दाञ्यमिश्रणप्रकारस्तम्य पिच्यत्व च | 

हितीयः खण्डः । 
अग्नेनेयनम् । 
य॒ज्ञपात्रनयनम् । 

प्रेतस्य पृष्ठतः पुंसां खीणां च प्रवयसामयुगमसङ्कयाकानां 
गमनम् । 

रेतस्य गोयुक्तशकटविरेषेण रिविकया वा नयनम् । 
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विषयः. 

गोविशेषस्याजाविशेषस्य वानुस्तरणीखेन निर्देशः । 
पोः सव्य वाहो रज्जं बद्ध्वा प्रेतस्य पृष्ठतो नयनम् । 
मुक्तरिखानां पुत्रादीनां येष्ठचक्रमेण गमनम् । 
खानितस्य गतैस्य त्रिरप्रदक्षिणं परिमणं शमीश्ाखयोद- 

केन प्रोक्षणं च 
खानिते गर्ते अग्नीनां निधानप्रकारः | 
्ेतस्यान्तर्वेदि निपानम् । 
इध्मचितेश्चयनम् । 
ततर प्रेतस्य सैवेशचनप्रकागः 
पल्या उत्तरतः संवदनम् । 
क्षत्रियस्य प्रतस्यात्तरतः पल्य) धनुषश्च संवेशनम् । 
दवरादिभिः समन्त्रं प्या उलद्थापनम् | 
वृषरनोत्थापने कतुमन्धरजपः । 
पतुरादाने मन्व्रजपः । 
वरृषठेन धनुरादान करतुपन््रजपः | 
आरोपितं धनुर्छियिभमचयिन्। प्रक्षपः | 

तताय: खण्डः। 

प्रतस्य सवध्वङ्गपु यज्ञपात्राणां निधानय् । 
विटवतां पात्राणां पृपदाञ्यन पूरणम् । 
दषदुपलादीनां पुत्रस्यापयोगार्थं गृह एव निक्षपः । 
भलुस्तर्पकष तस्या वपामृद् वर्य समन्वं प्रतस्य मुवि 

रस्।: प्रच्छादनम् । 
अनुस्तरण्या अङ्गानां प्रतस्याङ्गषु यथाक्रमं निधानम् । 
ओदनपिण्डयोरपि हृदये निधानं, वृक्क्याभाव एव तदिति 

मतान्तरम् । 
सर्वाङ्गनिधानात् परमनुसतरण्याशम॑णा प्रतप्रच्छादनम् । 
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प्रणीतानुमन््रणम् । 
सव्यं जानु निपा चतसुमिराज्याहुतिमिरदक्षिणाभ्नौ दोमः। 
पञ्चम्या आज्याहूतः प्रेतस्योपरि होमः । 

चतुथः खण्डः । 
अगिनिप्रज्वाठनाथं परिकर्मिंणां युगपत प्ररणम् । 
आहवनीयस्य प्रथमे प्रज्वलने स्वगंप्राप्िः । 
तथा तप्पुत्रस्येह संसिद्धिः । 
मारैपलयदक्षिणागन्योः प्रञखठन फलविशेषः । 
सर्वेषां युगपत् प्रञ्वलने समृद्धयतिंशयः । 

दष्यमानप्रतानुमन्त्रणम् ! 
एवं विदुषा पुत्रेण दाहे फटश्रुतिः । 
एवे सस्य प्रेतस्य जटपूणज्जानुदप्राद् गतातरिष्कम्ध 

धूमोदमसमय एव स्वगेप्रापिः । 
मन्त्रे जपित्वा प्रेतमनवेक्षय गमनम् । 
तटाकादो सकृदुन्मञ्ज्य प्रेताय जलाञ्जलिं दत्वा शुष्काणि 

वासांसि परिधाय दिवा चदानक्षत्रदशेनाद् रात्रौ चदा- 
सरयदरेनात् सद्गीभूयावस्थानम् । 

ददयमाने नक्षत्रे सूर्यं वा कनिष्ठादिक्रमेण मामप्रवदयः । 
गे प्राप्यार्मादीनां द्ारदेश एवोपस्पशः । 

पञ्चमः खण्ड, । 

असिन्नदोरत्रे गृहेऽन्नादिपाकप्रतिषेधः । 
अपरेदयरारभ्य तरिरात्रमक्षारल्वणमोजनम् । 
महागुरुमृतौ द्ादशरात्रमिति मुख्यः कल्यः, त्रिरात्रमिति 

च गोणः। 
सपिण्डानां दशाहं दानाध्ययनादिनिषेधः । 
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असपिण्डगुरमृतावप्येवम् । 
सपिण्डास्वप्रतासु सखीषु त्रिरात्रम् । 

महागुरुत्यतिरिक्ताचा्यंष्वपि । 
समानोदकेष्वपि । 

्रतरख्ीदन्तजातारिप्वेकाहम् । 

पष्ठः खण्डः 

अस्थिसमञ्चयनकारः । 

शुम कुम्भे पंसोऽस्थिसश्चयनम् । 
अलक्षणे कुम्भे सिया अस्थिसच्चयनम् । 
सेचतृनियमः । 
क्षीरोदकेनायतनग्रोक्षणम् | 
अङ्धष्रोपकनिषिकाभ्यामस्थ्यादायाशष्दं कम्मे निधानम् । 
आपादतछादस्थ्ना यथाक्रममादानम् । 
अस्थिक्रुम्भस्य गतं निक्षपः | 
कपरठेन कुम्भमपिधाय जपिता पांसुभिरवकीयं रमशानात् 

पर्ात्रज्य स्लासा प्रेताय ब्राद्धदानम् | 

सप्तमः खण्डः । 

पित्रादीनां गुरुजनानामुपयपरि मरणसम्भवऽमायां शान्तिकर 
मंविधिः ! 

प्रगुदयाद् गृहापकरणानां पचनाभेश्च दक्षिणस्यां दिदयु- 
त्सगेः | 

तमं यत्रङ्गुत्रापि प्रक्षिप्य व्रिरप्रदक्षिण परििमणम् । 
तत॑ः पृष्ठतोऽनवेक्षय पूनरात्रज्य स्नाता वपनविधिः । 
नवानां मणिकादीनामुपकलयनम् । 
अभिवेलायां समन्त्रमरणेरग्निजननम् । 
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विषयः. 

गृहाद् बहिस्तमग्नि दीपधिताधेरात्रपन्तं पुण्यकथारदनां 
कीतेनम् । 

अधरात्रात् परमविच्छिन्नाया उदकधाराया दक्षिणद्रारण 

हरणम् । 
अथ तत्र तमाग्निमुपसमाधाय तस्य पश्चिमे ददी आनडइदं 

चमौस्तीयं त॒त्र समन्त्रमारोहणम् । 
मध्यमपरिषेः समन्त्रं परिधानं दाक्षेणोत्तरयो धामन्त्रकम् | 
उत्तरतोऽदमानमवस्थाप्य चतसामेराज्याहुनिभिहुसा कटु 

म्विकानामीक्षणम् । 

युवतीनां नेत्राञ्जनं ततो निर्गमनं च | 
युवतीनां नेत्राज्ञनसमये समन्त्रं कतुरीक्षणम् । 
कतुरन्येषां चारमामिमरीनम् । 
अथाग्निमादाय गृहं प्रवेष्टं सर्वेपां परििमणमविच्छिन्नादक 

धाराक्षावणमेरान्थां दिशे स्थि सन्त्रजपश्च । 
परिणेतन्यस्यानइहो रक्षणम् । 
तस्यभेमहानसे चुस्त्यां प्रतिष्ठापनं सवेषां स्वस्व गवन 

स्थाने स्थिता नवेन वाससा प्रच्छादासूर्यादयाञ्जा- 
गरणम् । 

उदिते सूर्ये मङ्गल्यसृक्तजपा होमो ब्राह्मणभोजनं दक्षिणा- 
दानं स्वस्तिवाचनं च । 

अष्टमः खण्डः । 

श्रद्धानां चातुर्वेध्यम् । 
व्रणीयत्राह्मणठक्षणं ब्राह्मणसङह्भया उपवेशचनप्रकारः उ१- 

चारा अष्यैपरिकल्पनं च । 
अध्यंप्रदानं तन्मन्ताश्च | 
प्रतित्राह्मणं सङ्रत् सकृदर्ष्यनिवेदनम् । 
तासामपामनुमन्त्रणम् । 
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विषयः. 

अ्यदानावश्चिष्ठनामपां प्रथमपात्र समवनयनं मुखाञ्नं च । 
अत्र स्तुतिनिन्दाथमुमयोगाथयारुदाहरणम् । 

नवमः खण्डः । 

गन्धादिदानम् । 

स्था्ीपाकादुदुधतस्थान्नस्याग्नो करणाय ब्राह्मणप्रा्थना । 
अग्नौ कुरप्वेयादि ्राह्यणाभ्यनुज्ञा । 
पिण्डपितृयज्ञोक प्रकारेण होमः | 
आहितागन्यादे. पादण पाणिहोमविधिः | 
पाणिहोमप्ररंसा | 
पाणिहामपक्च विरेष । 
अग्नौ करणपश्षे विशेष. । 
श्रद्रया दान प्रशसा । 
तृत्षपु व्राह्मणेपृमयामन्त्रयोः श्रावणम् | 

नसिप्रश्षग्रतिवचनानन्तरं पिण्डाथमन्नबुदुधूय रिष्टस्यान्नम्य 
ब्राह्मणेभ्यो निवेदनम् । 

शुक्तवत्स्वनाचान्तपु पिण्डनिपरणम् । 
केषाचिन्मते आचान्तेषु पिण्डनिपरणम् | 
अनन्तम समन्त्रमन्नरिकिरणं स्ववोक्व्यनन्तरं पितृणां वि 

सगः । 

नरम; खण्डः; | 

दगवाख्यसृद्रयज्ञः । 
शूरगवस्य कारः । 
तस्य नक्षत्रविरोषः । 
यृथ्रषठस्य पुङ्गवस्यापादानम्। 
गोटक्षणम् । 
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विषयः. 

तस्यैव रक्षणान्तरं केषाञ्चिन्मते ¦ 
कृष्णस्याप्यारोहवतो ग्रहणम् । 

तस्य गोराभेपेकः । 
समन्त्रं शूलेनाङ्कयित्वोत्सर्गो यावहन्तपतनम् । 
ग्रामाद् वहि्ैज्ञिय देशे रलगवविधरानजनैन होमस्तस्य वृद्धस्य 

परोयूपे वन्धनं सुद्राय नियोगश्च । 
परशुकल्योक्तवत् प्रोक्षणादि । 
विरोषवणन प्रतिज्ञा | 
मृन्मयपात्रेण पर्णेन बा वरपाह्ममस्य कतेव्यलखम् । 
वरपाया अवदानानां ग्थाटीपकस्य च हरयेयादिभिद्रीद- 

राभिनोमभिः स्वाहाकागन्तो वपाहोमः । 
उग्रायेयादिभिः षड्मिवो ! 
सद्राय स्वाहेति वा । 
होमानन्तरं स्वष्क्रतः पूव चतसृषु दिक्च बलिहरणम् । 
वरिहरणे दिशां नामनि्दगः। 
चतुभिः सूकतेश्वतसृणां दिशामुपस्थानम् । 
अन्येष्वपि सुद्रयजञेषु दिशामुपश्चानम । 
तुपादीनाम्नौ प्रहरणम् । 
परोश्वमणोपानदादिकरणम् | 
अग्चरुत्तरतः समन्त्रं पशोः शाणिननिनयनम् । 
पंज्ञपनदेसम्थितस्य सुधिरादेः ससन्तं सर्पभ्यो निवेदनम् । 
तस्य सरपर्हुरणम् । 
सद्रय सवौत्मकतवप्रशेसा । 
याजयितुयजमानख च ज्ञावानुषठाने प्रशंसा | 
सद्ररसादेन यजमानस्याकुतधिद्धयलम् । 
ुत्रादीनामस्मिन् कमण्यन्वयप्रतिपेधः । 
हतशेषप्राशचनखय खस्ययनत्वम् । 



२४ 

सत्रम्. विषयः. 

३१. उक्तस्य शूढगवस्य सवैकामफटम्रदलम् । 
३२. सर्वथास्य कर्मणः सक्रृत् कतैव्य्वम् । 
२३. यजमानप्रंसा । 
3४. मङ्धल्यसुक्तं जपित्वा गृहस्य प्रयागमनम् । 

३५. पश्रूनां गेगऽस्येव देवस्य यष्व्यखम् । 
३६. शलगवस्य स्थाने स्वहुतः स्थाटीपाकः । 
३७. टोमानन्तरं धूमस्पशीथं गवामानयनम् । 
३८. मद्वयं सक्तं जपिता पशूनां मध्ये प्रवेशः । 
३९. ओोनकाचा्यैनमस्कारः । 

इति चतुर्थोऽध्यायः । 



शुद्धिपत्रम् । 

जदुद्धम् . 
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॥ श्रीः ॥ 

आशधरायनगद्यदुत्रम् | 
9 .९ ४ \ 

अनाविखाख्यया श्रीहरदनतताचायमिश्रविरवितय। 

वृत्या समेतम् । 

उक्तानि बेतानिकालनि। ग्र्याणि बधष्यामः॥ १॥ 
नमो रुद्राय यद शृद्यमाश्चलायननिर्मितम् । 
क्रियते हरदतेन तस्य प्रत्तिरनाविल्टा ॥ 

हिपरकाराणि कमा वुविलक्षणास्यन्िग्टक्षणानि 
च । तच्र उक्तानि वनानक्मानि वितानाः साध्यानि 

श्रतिटक्षणानि कम ¦ अधेटर्ना मह्याजि वह््यामः | 

गृहाश्रमे भवाऽभिगेय तिच 'पािप्रटुगादि गहय 

परिचरत इति । यरिनन्नभनो पानि यृ्लयात् न गृह्य 

इति च्छन्दोगाः । इह तु तत्ता {नि कने वरिव।श्न- 

तानि । यदप्टपनयनादौ टकिक्ार्चिः, रथरदटणादिरप्भि- 
रेव नास्ति, तथापि सवाप्येवं स्ेयाचारटक्षणानि कमांणि 

गृह्याणीव्युच्यन्ते भृम्रा | कि प्रयाजनं सूत्रध्य गृद्याणां 

कर्मणामधिकारः ! तेन व्यमाप्रयु कनदु सति सम्भवे यू- 

ह्योऽभिः गृहस्थश्चाधिकार।ति निडन् । सथ मृद्ानि वह्याम 

इयेवाधिकारे सिदे उक्तानि चतानिक्ननीय्युच्छनुमापणं 

१, शयनानि म. पाटः. ९. श्रा न्न ५, ५२. ३. 

षु चाभि गर पाठः, ४ श्वुच्य) क, =. भनपठः, ५ + न्भ 

क., नन्ते नाशनाः ८.4 ध ६ सनौतिमा त पर्ः 

" "0.0. ~ (1 ~ 



१ आश्वलायनगृह्यतूत्रम् [प्रथमोऽध्यायः 

वक्ष्यमाणेषु तद्पेक्षाप्रदरेनाधम् । तेन तत्र याः परिभाषाः 
(“तस्य निलयाः प्राञ्चश्रेए्ठा" इलयादृयः, तासां वक्ष्यमाणेष्वपि 

प्रवृत्तिभेवति । प्रकरणमेदादि न प्राप्नोति ॥ १॥ 

त्रयः पाकयन्ञाः ॥ २॥ 

पाकगुणका- यज्ञाः पाकयन्ञा इति विज्ञायमाने 

आञ्यहामेपु “ पःकयज्ञानामतत्तन्त्रम् " इयप विधिम ब. 

तते । तस्मादव्यवचनः पाकशब्दः, यथां योऽस्मौत् पा 
कतर इति । प्रदंसावचनो वा, यथा तं पाकेन मनसापदय- 

ममित इति ¦ अव्पायाससाध्यत्वादव्पत्म् । महाफरखात 
प्रलस्तर्स्यम् । वक्ष्यति च "अथ काम्यानां स्थाने काम्याः" 
“चरवः, (तानव कामानाप्रानि इति । ते पाकयज्ञास्लयः 

त्रिविधा इयथः ॥ २ ॥ 
ता प्व विवा सजन इय - 

हुता असो दयमानाः अनम प्रहता ब्राह्मणभोजने 
बरह्मणिहताः ॥ २ ॥ 

रुधमानाः क्रियमाणा दधः । नहि पायाः स्व 
हरयन्ते । हृता नाम पाकयन्नाः प्राणादयः । अन्नो प्रहताः 

१. न्नप्रवाक्र.ख.ग- प्राठः, २. ध्या अंहदैधिष्यो दत- 
स्तिष्ठने -त्रयोः ग, धा अहदेधिप्त्यति या घ. प्रादः, ३. शस क. 
धृ, पार, 

4 2. 41, ~~“ ५.4.4६ 

वन्यं 

४. गतिच | प्र व्. पट. ५. "न्ति म. प्राः, ६ द 

कृ. श्य, २ पाटः. ४८. स्तानवविधन क्षन् सह् दग, पाटः, 
१४ नज्ाटिः कृ छ "1 पाट 



प्रथमः खण्डः] अनाविलोपतम् | ४ 

अनभन क्रियमाणाः प्रहतां नाम पाकयज्ञाः बलिहरण- 
ब्रह्मयज्ञाद्यः । ब्रह्मणमाजने वह्मणिहूताः । यत्र बराह्मणम 

जनमेव यत्र च ब्राह्मणभोजनमधिकं ते बह्मणिहतांः आति. 

ध्यपावणश्रादादयः । तरविभ्योपदृशस्य प्रयोजनं “पाकयन्ञा- 

नामेतत्तन्त्रमि'ति वक्ष्यते । तद् यादरशेपु पाकयज्ञेषु तन्त्रं स- 
माश्नातं तादरोप्वेव यथा म्यात । कौ च तत् समा 
म्नात, हृते । तस्माद्ुतेष्ववं तस्य तन्त्रस्य प्रवृत्तिः । तेन 
सपेवस्याद्[ववदानधरमो न मवति । व्राह्मणभोजने निवी- 
पप्रोक्षणादयो न मरन्ति ॥ ३॥ 

देवतामुदिश्य द्रव्यत्यागो यागः | मच व्रममधज्ञादिपु नानि | तत् 
कृथमतषु यनज्ञराव्द् इत्व्रारङ्गय तपा वनद्यमुपपरद्ाय्तुख्रच उदाहरत् - 

भक 

अधाप्युच उदाहरातयः सामा य हृता च। वदनात् ॥ 

ठत्राधिकपाद्ग्रहणात् वचस्य ग्रहणे प्राप्त तृर्तीयाथेवि- 
रोधान्न ग्यते । ऋच इति वहुवचनं वक्ष्यमाणापेक्षम् । 

यो मर्तो मयैः समिधा अग्नय बिसक्तिव्यत्ययः अभि ददाश 
दाडतिदीनकमीन्यत्र इद तु प्रीणने द्रष्टव्यः प्रीणाति | 

य॒ आहृती तृतीयकवचनस्य पूर्रं्तवगैदधिः वश्चाहुलापनि 
प्रीणाति । यो वेदेन यश्च वेदनानि प्रीणाति । यो नमसा यश्च 

नमस्करेणान्नि प्रीणाति । रच्छब्दश्चुतप्तच्छब्दोऽध्याहायैः । 

१. ्ताःव', २, प्यः उद्राहग्णं व्रा क.ख. ग. पाठः. ३. ता 

नाम | आ! ग, प्ता नाम पाकयङ्गाः।अ।' घ.पाठः. ४. एः ग. घ, पाठः. 

५. ५व तन्त्र घ. पाठः, ६. ममः ग. पाटः, ७. क्ञशब्दतः ऋ. ख. पाठः, 

८. (सा अय्य ददाशचेव्यपेक्षयते | यश्च! ग. घ. पाटः 



, आश्रछायनगृद्यसूत्रम् [प्रथमोऽध्यायः 

सः खध्वरः स सर्वोऽपि शोभनयज्ञः, न केवरं य आहया 
प्रीणाति स एव्र | किञ्च तस्येत् तस्यैव अर्वन्तः अश्वा रंह 
यन्ते गमयस्ति कं रथम् आशवः क्षिपरगाभिनः । दुनि 
तमं चुम्र॑मिति हिरण्यनाम अतिशयेन दुप्नवत् युभ्नित- 
मम् । एवंमतं यशोऽपि तस्येव । तस्य देवक्रतमहः व्यसनं 
कुतश्चनापि न् नशत् न व्याप्नोति मघ्येषनं चांहो न नरद् 
इत्युग्डयस्या्थः ॥ ४ ॥ 

सभिधमवापि श्रदधान आदधन्मन्येत यज इ 
द मिति नमस्तस्मै य आहया यो वेदेनेति विद्ययेवाप्य- 
स्ति प्रीतिस्तदतत्पवयन्तरषिस्वाच ' अगोरुधाय गविषे 

गुक्वाय दस्म्यं वचः । प्रूनात् स्वादीयो मधुनश्च वोच- 
तति । च एव < इद प्रुताच्च मधनश्च स्वार्दायोऽस्त 
प्रीतिः स्वादीयोाऽस्विखव तदाहु । आ ते अन्न ऋचा 
हविहदा त्रं भरासामे । ते ते भवन्तृक्षण ऋषभासो 
वरा उतानि । एन एव म्र उक्राणश्च ऋषपभाश्च वशाश्च 
भवन्ति) य इमं श्वाध्यायमधीयत इति या नमसा स्व- 
ध्वर् इनि नसद्कारणः वे खल्वपि न बे देवा नमस्कार 
मति यज्ञा वे नम इति हि ह्मण भवति ॥ ५॥ 

एवापिशबव्दाधव्यतां योतयतः। कैनिषएठामाघरं हि समित् 
तमपि श्रदधाना भूखा जदधत पुरपः यज इदमिति मन्येत 
याग एवायं मया क्रियते इति मन्येतेयथेः । सूत्रकारोऽपि तं 
नमस्यति नमस्तस्मे ! दृष्टश्रेवंविधः प्रासङ्धिकोऽन्यत्रापि 

१, "सि क. ग. पाटः, ३. 'काणएमा' ख. ग, पाठः. 



प्रथमः खण्डः] अनाविलोपेतम् | ५ 

नमस्कारः । यथा आषानुक्रमण्यां -- “नमोऽत्रिभ्यस्तवबो- 
धि इति । तदेवं यः समिधा ददाश सः खध्वर इति व्याख्या- 

(५ 

तम् । य आहूतीति व्याचएू-- य आहया । तृतीयैकवचनस्य 

पूवस्वणदीध इति व्याख्यातम् । यो वेदेनेति व्याख्या- 

तुसेपादानं, व्याच -- वि्ययेवाप्यस्ति प्रीतिः । दारातिः 

प्रीयथं इत्यनेन दितम् । तदेतत् परयन्तृषिरुवाच तदेत- 
दनन्तरोक्तमथरूपं प्रदयन्तृपितरर्यश्चो विश्वमना उवाच । अ- 
गोरुधाय गविषे चुक्षाय दस्म्यं वचः । घृतात् स्वादीयो मघु- 
नश्च वोचतेति । स्त॒तिटक्षणां गां वाचं यो न निरुणद्धि तस्मै 
अगोरुधाय गविषे गामिच्छत चुक्षाय दुःस्थानाय द्स्म्यम् 
अनुरूप स्त॒तिलक्षणं वचः घृताद् मधुनश्च स्वादीयः स्वादुतरं 

द्ौनीयं वोचत ब्रूत है मदीया तिजः पुतरपोत्रा वा। अत्र 
तृतीयं पादमथेतो व्याचष्टे ---वच एव म इदं घृताच्च मधुनश्च 
सवादीयो ऽस्ति प्रीतिः स्वादीयोऽस्तियध तदाह । मम स्व- 
भूतमिदं वच एव घृताच्च मधुनश्च स्वादीयोऽर्तिति यद् एतदे- 

वानेन पादेन कषिराहेयथेः। न केवटं घृता मधुनश्च, मां- 
सादपि स्वादरतरमिति दरौयितुमृगन्तरमुदाहरति -- आ ते 
अम्र क्नचा हविहृदा तष्टं भरामसि | ते ते मवन्तृक्षण ष- 

भासो वदा उतति । हेअग्र'तेतुभ्यदहृ्दा त्र हृदयन च. 

कीर्षितं हविः ऋचा छग्रूपेण आभरामसि आरामो वयम्। ते, 

हविरपि पराग्शतस्तच्छब्दस्येक्षादिभिः सामानःधिकरण्याष्टि 
[ ----~~ ~ -------- ~ 

१. प्ति ददाश्च स स्वध्वर इतिव्याः क, ख. ग. पाठः, २. म; 

३. टे जत्रवि ग. पाठः. ४. य! कृ. पाटः. 
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दवचनभेदः, ताद्रम्पं हिः त् तव रउक्षाण ऋषमाश्च व- 
राश भवन्ति | वन्ध्या गावो वदाः । व्याच -- एत एव 

म उक्षाणश्च कऋषमाश्च वाश्च भवन्ति | भरदाजस्येषा- 
य इमं स्वाध्यायमधीयत इति । चछोापोऽत्र द्रष्टव्यः ये 
चेमं स्वाध्यायमधीयत इति । न केवरं भरद्ाजस्थैव, कि 
तहि, अन्येऽपि य दमं स्वाध्यायमधीयते तेषामपि एते 
उक्षाणु ऋपमाश्च वाश्च भवन्ति. द्रषटुव्यतिरिक्तानामप्य- 
ध्ययनमात्रेण भवन्तीयथेः । यो नममा स्वध्वर इति व्यास्ये- 
योपादानं, व्याच -- नमस्कारेण वे खच्वपि । अस्ति प्रीति. 
स्लिपेक्ष्यते ! रनद्रेवोपपादयनि -- नत्र देवा नमस्कारमति। 
रै प्रसिद्धौ । न खट देवा नभम्कारमतिक्रामन्ति । ५यज्ञो वै 
नम इति दहि व्राह्मणं भवति । ततश्च यथा यज्ञ नातिक्रा- 

() 

ई (> | = क ~ । 
मान्त, फ नमस्कारसपात || 4॥| 

र्ति दरदत्तायार्यासिशक्रतायामाश्रलायनगृह्यवृत्ते 
प्रथमः च्चण्डः | 

अथ द्वितीयः खण्टः | 

अथ साय प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य जुहुयाद- 
भिहा्रदेवनाभ्यः सामाय वनस्पतयःप्रीपोमाभ्यामिन्डा- 
भिभ्यां यावाप्रथिवीभ्यां धन्न्तग्य इन्द्राय विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो व्रह्मणे स्वाहेति ॥ १॥ 

अथमान गृह्याणि विधीयन्ते, यानि प्राक् प्रातज्ञा- 

तानि दयथरब्दस्याथः । मायंदाब्दो रातरेरुपक्रमे प्रसिद्धः 

१. ररंनाति' ख. ग, पाट, २. "पे नातेक्रा(मति)॥ ३. 
(नीत्यैः! क. पाठः. 

क / 1 



भ. द्वितीयः खण्डः) अनाविशोपेतम् | ७ 

प्रातःशब्दश्वाह्नः । इह तु कृत्स्नां रात्रिं कुत्स्नं चाहः 

प्रतिपादयतः । सिद्धस्य भोजनाथ पक्कस्य । तेनाराक्त्यादिना 
भोजनरपि वेश्वदेवमेतन्न भवति, मोजनीयस्यान्तस्य संसका- 
रोऽयमिति कता । केचित्त पुरुपसंस्कार उभयसंस्काये वेति 
वदन्तो भोजनलापेऽपि ऊवंनित । हविष्यस्येति वचनं व्य- 
ञ्ञनानां मा भूदिति । यद् (्वहविप्यमेव कोद्रवाटि भोय 
त्वेनोपस्थितं मवति, तदा आपस्तम्बनोक्तं द्रव्यम् --“अ- 

हविष्यस्य होमः उदीचीनमुप्णं भस्मापाद्य तस्मिन् जुहुयात् 
तद्धुतमहूतं चेनि । अभिहीव्रदवताभ्यः, नायं नन्त्रः अधिहो- 
वरदेवताभ्यः स्वाहेति हाम इति, कि तर्हि, विधिः; अश्चिहोत्र 
या देवतास्ताभ्यो होमः कत्य इति। तत्र ययप्यसिहोत्रश्ब्दो 
द्रभ्ये कर्मणि च वर्बत, नथापि नद्रःयदेवतः गृह्यसे (शद 
इविसद्" दत्यादयः पडदा, तासामभाक्तृतात् । याः पुनः 
कर्मदेवता “अभिगृहपतिरि"त्यायाः; ता अपि न गृद्यन्ते, 
अनित्यात् । नदि ताः श्रना्ुपदिरयन्त | तथाच “तस्य 
वा एतस्याधनिहात्रस्य सप्त चे दतानि विरतिश्व्त्यत्र तानं 
गण्यन्ते । तस्मादच्चिहोत्र या दवतास्ताभ्या होमः कतव्य 

इति । तस्माद् अभ्य स्वाहा प्रजापतय साहा इति सायम् । 
मूयीय साहा प्रजापतये सहा इति (होमप्रातः) । सोमाय 
वनस्पतये । वनसपतिः भरधानभूतोऽपि द्रः पुदेवताभ्या व- 
नस्पतिमनन्तरमिति । गुणभूतश्च मोमो वनस्पतिः सविता 
सव्यप्रसव इति । इह तु गुणमूत इल्युपदेशः । तस्माद. 
काहूतिवेद्यण म्वा! । मार लभन्ति मिद् स्वा 
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हेति वचनमुत्तराथंम्, । स्वाहेत्यथ बछिह्रणमिति अहो- 

त्वादि न प्राप्नोति ॥ १॥ 
अथ वरङिहूरणमेताभ्यश्चैव देवताभ्योऽद्धथ ओ- 

घधिवनस्पतिभ्यो गृहाय एृहदेवताभ्यो वास्तदेवताभ्य 
इन्द्राय इन्दरपुरुषेभ्या यमाय यमपुरुषेभ्यो वरुणाय 
वरुणपुरुषेभ्यः सोमाय सोमपुरुषेभ्य इति प्रतिदिशं 
ब्रह्मणे व्रह्मपुरषभ्य इति मध्ये विश्वेभ्यो देवेभ्यः स. 
वेभ्यो भृतभ्यो दिधाचारिभ्य इति दिवा । नक्तचारि 
भ्य इति नक्तम् । रक्ोभ्य इ्युत्तरतः॥ २॥ 

ठताभ्यश्चैवति । याः पूर्वोक्ता देवताः ताभ्यश्च याश्च 
वक्ष्यन्त अप्रादयो वबास्तुदेवतान्तास्ताभ्यश्च पञ्चदराभ्यः। 
प्रागपवर्मम् ! एवकारः पौनवचनिकः, याभ्यो होमस्ताभ्य एव 
वलिरपि । गदरदृवताभ्य इति नायं विधायकः, गृहे या देवता 
वास्त॒वियाप्रमिदाः ताभ्यो वदटिरिति, वास्तदेवतान्य इति 

पृथग्वचनात् । तस्मान्मन्त्राऽयम् । प्रतिदिद्यमिति प्रधान. 
दिशां चतसृणां ग्रहणम् ; इन्द्रादीनां चतुणामुपदेरात् । पुर- 
पास्तु तन तेन समानदिदाः। कस्य पुनः प्रतिदिशम् । पूर्वक 
तानां बटीनामिति कचित् । यत्रकुचरचिदिदयपरे । ग्रहस्य 

प्रतिदिशमित्यन्ये । मध्य इति, दिग्देवतानां गृहस्यवा। वि- 

शवेभ्यो देवेभ्य इलयेतदपि मध्य एव । नक्तचारिभ्य इति नक्तं 

दिवाचागिभ्य इयम्य स्थाने | परवेत्र दिवाग्रहणं न कर्तव्यम् 
६ट् नक्तं विदहपविधानादूव पव विधिर्दिवा भविप्यति । वत् 
[य ~~ ~ च ~ ~ 0 त त १ श 

१, अम्थन्वा' क. पाट. \ म्येन्यन्ये स पाठ, 
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क्रियते वेश्वदेवं प्रातरारम्भं यथा स्यादिति । उत्तरत इति 
सवेषां बलीनां गृहस्य वा ¦ एतेन दक्षिणेति च व्यास्या- 
तम् ॥ २॥ 

स्वधा पितृभ्य इति प्राचीनावीती शेषं दक्षिणा 
निनयेत् ॥ ३॥ 

प्राचीनावीतात्यनुच्यमाने यथा व्दृक्षिणस्यां दिशि 

मासाः पितरः" इत्यत्र परि्येऽपि म्ाचीनवीतिलं न भवति, 

तथात्रापि न म्यात् । यथा प्रप व्रलिप्वधसिदं निनयनं , 

तथेहापि सिद निनयदिनि कचनं क्रियान्तरव्वज्ञापनाथम् । 
तेन बखिहरणमिदं न॒ भवनि | ततश्च ्वाहाकारामवः। 
नदत्र यद् भग्नाकरणे स उवयज्नः } यद बलिहरणं स 
भूतयज्ञः । यर् दक्षिणतो निनयनं म पितयज्ञः। त एते त्रयो 
ऽपि मदय कन्याः, नदयपिह दावग्रहणम । “अथ बंलिहु- 
रणामि"लयानन्नयाव वदान्यं । वद्ययजमनुप्ययज्ञौ वर्षयते । 
त एन पञ्च महथ कः एनरम्याध्निः | गृद्याणीयधिकाराद् 

मृद्यः। गृहस्था कवी । न्थाचापम्नम्बः---“"यृहमेधिनोय- 
द्शनीयस्व हमः कलयन नि। "लापामन पचने वे"ति व्यव- 

स्थितो व्रिकष्पः ---सपामनवन आपामन, विधुरादः पचन 
इति । तथा चन्छन्दःगानः गद्य--- 'य॒रिमि्चप्नौ पाणि गृह्णीया- 

दिण्ति प्रक व्रश्देवयाग्नानःः ! भप्यकारस्तु भविवाहाभ्रः 
प्रागस्यारम्भादानवना ताज, मनस्तस्य च ए्वकृपाकस्य 
०० -० -- ~ ~-- -- ~ 

१ , भ्तृनु च. ग. घृ, बहिः, २ तम! ग्, पाठ ८४ शश्च 

क्र, स्व, 10 पटः, .। # "भ्रा द गतु. 18 पटः, ५4, ताऽप (8 पाटः, 

-*-----~ 
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प्रागपि विवाहादैदेवं कतेव्यमि'"लयाह । स्मृतिषु च स्रातक- 
प्रकरणे पञ्च महायज्ञो विहिताः, न गृहस्थप्रकरणे । पात्रस्य 
चौविहितत्वात् पाणिना होमा बट्यश्रेति । अङ्किरास्तु-- 

“ङाटाभ्नो विपचेदन्नं छोकिके वापि नित्यशः। 
यस्मिन्नेव पचदन्नं तस्मिन् होमो विधीयते ॥ " 

इति ॥ ३॥ 
इति हरदत्ताचायमिश्वकृतायामाश्वरायनगृदयवृततो 

प्रथमाध्याय हताय: खण्ड; | 

[ 

भथ ततीयः खण्डः | 

अथ खलु यत्र कच रोष्यन्सस्यादिषुमात्रावरं 
सवेतः स्थण्डिलमुपलिप्योिख्य षड् ठेखा उदगायतां 
पश्चात् प्रागायते नानान्तयोस्तिस्नो मध्ये तदभ्यु्ष्या- 
भनि प्रतिष्ठाप्यान्वाधाय परिसमूह्य परिस्तीर्य पुरस्ता- 
दक्षिणतः पश्चादुत्तरत इत्युदक्संस्थं तृष्णीं पयक्ष- 
णम् ॥ १॥ 

अथराब्दा ऽधिकाराथः। तेन पवाक्त वैश्वदेवे वक्ष्यमाणं 

तन्त्रं न भवति । खटुशब्दो बाक्याटङ्कारे । यश्रकचग्रहण- 
स्याकरणे,ˆअथ खलु दोप्यन्त्स्यादि यहरहहांमविधिः प्रस- 

ञ्येत । करणे त्न्यन्न विहितस्य होमस्य विशेषो विधीयत 
इति गम्यते । यत्र होष्यन्त्स्यादियव तिदे कचग्रहणं क्रियते 
यत्राभिहोत्रिकं तन्त्र, तस्याचिहोत्रण प्रादुष्करणहोमकालो 
व्याख्याताविति तस्मिन्नोपासनेऽपि परिस्तरणादयो होष्यदमाों 

~ ----------~-- कन 

१, "चाप्यवि' कृ, पाठ 
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यथा स्युरिति । इषोमोत्रा अवरमात्रा यस्य तदिषुमात्रावरम् । 
अवरग्रहणादैधिके दोषाभावः । सवतः सवीमु दिक्च । इषुमा- 
त्रावरम् एवमत स्थण्डिटमुपटिप्य तस्य पश्चिमे भागे उद्- 

गायतामेकां टेखामुद्धिखेत् । तस्यान्तयोरुपक्रमोपसंहारयोः 
प्रागायते ह नाना परथक्तया असंसृष्ट इयर्थः । तयो मध्ये 

प्रागायतास्तिस्न इति षड् रेखा उदिति । षण्णामेवोपदेशे- 
ऽपि पुनः षडग्रहणं षण्णामुपरि प्रतिष्ठापनमसनेयैथा स्यादिति । 
ततस्तत् स्थण्डिटमभ्युक्षति । उपरि ततोऽ प्रतिष्ठापयति । 

अन्वाधानं कष्ठिरपसमिन्धनम् । तच्चोपसमिदेऽपि पुनः 
कमाङ्गतया कतेन्यम् ¦ परिसमूहनं सोद्केन पाणिना परितो 

 माजनम् । परिस्तरणं दभ॑ः । उपदेशक्रमादेव सिदे उदक् - 

सेश्थवचनं सवासु ॒दिकषुदक्संस्थता यथा स्यादिति । तेन 
्राकूपतीच्योरपि प्रागग्र परिस्तरणं मवति । तथाचापस्त- 
म्बः-~- (प्रागग्रेदैरसि परिस्तृणाती"ति। तत्र तु कल्पान्तर 
मप्युक्तं श्रागुदगगरवेति । पयुक्षण परित उद्कसकः | 
तूष्णीवचनमा्रहान्निके पयुक्षण टृ मन्त्रामा भादति | कथ 

पुनरतस्दतिके तस्मिस्तस्य प्रसङ्कः । एतदेव ज्ञापयति तत्र 
पयक्षणे दृष्टो धर्मोऽत्रापि प्रवतत इति । तेन पुनःपुनरुदक- 
मादाय त्रिः परुक्षणं भवति॥ १॥ 

पवित्राभ्यामाज्यस्योर्पवनम् ॥ २ ॥ 
कि 

कृतग्यामाते रषः ।॥ २॥ 

१. प्दधिको दोधावहः । म' ख. पाठः, २. भः परिस्तरणम् उ' 

कृ, गु. पाटः, ३. 'दउयृदः क. पार 



(प्रथमोऽध्यायः 

अथ किलक्षण पवित्रे कथश्रीवनं, तदथमुत्तरं सूत्रम् - 

अप्रच्छित्नायावनन्त्गमो प्रादेशमात्रो कुशो ना- 
नान्तयोयहीवाङ्गुष्ापकनिषटिकाभ्यामत्तानाभ्यां पाणि- 
भ्यां सवितुर प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः 
सूर्यस्य रद्विमिभिरिनि पागत्पुनाति सद्रन्मन्त्रेण द्विस्तु- 
प्णीम्र् ॥३॥ 

प्ररब्दः प्रकपवाची | नन मक्मच्छिन्नाग्रयोरप्रतिषधः। 
य्योरन्तगमों नास्ति नःवनन्तननैः । प्रादेदामात्रौ प्रादर- 
मात्रपरिभितो एवम्भन कृद! वधित्रम॑न्ञो | संक्ञाप्रयोजनं 
‹“पवित्र अन्तर्धाय दक्षिणात्तन पाणौ सन्धाय पवित्रवन्ता 
वि्यादौ | तो कुरो अन्नयःः अग्रमृन्ट्याः नाना अतस 
था मवतः नथा गृहीता अङ्परापकनिष्ठिकान्यामङ्कटीभ्यां 
हणम । कनिष्ठिकायः; समीप याद्धारिः नापककनिष्टिका | 

उत्तानाभ्यां पाणिन्यासिनि नियमः । सविवुष्ुयनन मन्त्रेण 
पराक् प्रागपवमसल्वृनन ¦ `द्र नसाः पराञ्चश्च्टा* इलव 

सिद प्राग्वचनं दाम्बन्तः? गनित्र च्यथम् । एतदेव 

ज्ञापक राख्ान्त्दरषाः विवयः नति विगवःत्रप्याश्रयि- 
तव्या इति | तययथा--`पविययासयं तच्डिननि न नखेन 
अद्धिगनुमरञ्य"नि तथा प्रथक्ल्वनाय संमा दर्भा भवतः-- 
“सम वरप्रच्छिन्नाप्रा दमं प्रददाम्मत्राविति। नत्र प्रादश्लमात्रा- 

{. ष्पः चछ.ध पटः, ६, पर्य्र पु, ३. नस्य निः 

ध, पष्ठः, ४. त्राध्रः) ५: द्ध्व) चृ गन प्रर, 



तृतीय =-=, मनाविलधनम् | १२ 

वित्युकछेऽपि समाविति वचनं प्रधक्लाथम् । तथोत्तरेणार्भ 
सस्तीर्णषु दृभंषु ; पत्रपरयागः, प्रोक्षणीसंस्कारः, पा- 

त्रपोक्षणं, पित्रान्तद्धिनायासव्यस्थाल्यामाञ्यं निरूप्योदी.- 

चोऽद्ारान्निरूद्य नप्वधिधिदय स्वरतावयालय ह दमाग्रे प्र 

सस्य त्रिः पयभ्नि कन्या उदगुद्धाम्याद्गागन् प्रतयद्यात्रोक्तमु- 
त्पवन मदति | “सवत्व कमानृनाविः"ति परिमिापा व्रिग्रहणे 
सति भवति । इह तु प्रिग्रटणःनायात् सक्कन्मन््रण दिस्त. 
प्णीमिव्युक्तव । एव चन चिग्रहप्भवाम्नु । णवर सिद्ध यदुतदा- 

रभ्यते सद्धन्मन्त्रणति <न्ञाप्रयति मन्यति चिग्रहण गा. 
ह्येष्वषा पारमाषा सनरन चन् (उनि [रागस्यर्- 

स्दति ्रिस्तजमः मा समनस्म्य्य्य यावच्छमाभ्यामं मन्त्रा 

वृत्तिः सिद्धा भवति : प्रादुदनानि तमिः प्राठः {तत्र 

कतः प्राङ्भुखन्वं प्न ' उन्नाय एव पादः । इहु 

तु हिरप्वनं विधीयत व्वानस्य(दवनभति प्रागुत्पुनातीति 
च| तत्र यः ममन्वा विधिः न्य प्रकरण निवक्लः, इत- 

रस्यान्यत्रे ` -तमाननीदर चटयृहीतमःत्यं स्रह्यादि"त्यादौ ॥२॥ 

ऋ करतमास्यहासय शर्स्यरणम्र ॥ 2॥ 

यघु हामपु आन्यमर् हतिः नपु परिस्तरणं कृता- 
कुतं क्रियतांवबामा वा, वक्रार्पकामिन्यथः॥४॥ 

तथाञ्यभागो पाकयज्ञषु ॥ ५4 ॥ 

पाकयन्ञ्रहणमाग्यहामाधिकरागनेवरृत्यथम् । सर्वेषु 
पाकयज्ञप्वाश्थयमा ऋच: | 4 ॥ 

र ॥ 

५ "गलाभुन् = जत, "1. पन. 
| ‰ 4 



१४ भाश्वलायनगृह्यसूत्रम् | [प्रथमोऽध्यायः 

रह्मा च धन्वन्तरियज्ञश्रूलगववजेम् ॥ ६॥ 
योऽयं बह्मा शाखान्तरेषु प्रसिद्धः "ब्रह्माणं दक्षिणतो 

दर्भेषु निषाधे"ति प्राप्त, सोऽप्यत्र कृताद्रतः धन्वन्तरियिज्ञं 

शरूटगवं च वजंयितान्येषु पाकयज्ञेषु वैकल्पिकः । तयोस्तु 
निय इत्यथः | परिरतरणादीनां चेच्छातो विकल्पः, अन्यतमं 
करियते अन्यतमं नसंवांणि वा करियन्ते, नवेति, न तु सह- 
प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिरिति नियमः, कारणाभावात् ॥६॥ 

असुष्मे स्वाहेति जुहुयात् ॥ ७ ॥ 
हह तदेवत्ये्न््रेश होमो दृष्टः भगघ्ने नय सुपथा 

राये अस्मानिति द” इद्यादो । देवताप्देश्च ''साविन्यै ब्- 

ह्मणः इत्यादो “भथ काम्यानां स्थान" इयादो च देवता 
उपदिष्टाः, न मन्त्राः । तत्र किं तदेवल्येमेन्त्रेहोमः उत देव. 
तापदरिति मंशाये देवनापदेरिति अनेन विधीयते । अमुष्मा 
इति देवतापदस्य चतुथ्यन्तस्यापटक्षणम् । खवाहोति परि. 

माषासिदस्यैनुवाद॑ः खाहाकारन्तभन्त्रेरिति ॥ ७ ॥ 
अभरिरिन्दरः प्रजापतितिश्चदेवा ब्रह्मेयनादेो ॥ ८॥ 

यत्र होमश्चो्यत न मन्त्रः तत्रेताम्यो देवताभ्यो 
होमः कतेर्व्य॑ः। चौरकर्मोपनयनगोदानविवाहा उदाहरणम्। 
तत्र हि “नके काञ्चनेणति पक्षे मन्त्राः प्रतिषिदाः। होमशो- 
दितः “तेषां पुरस्ताज्चतस्र आगज्याहूतीजहयादि्ति । तत्रै- 
ताभ्यो देवताभ्यो होमः कर्तव्य इति ॥ ८ ॥ 

१. छः ता ख.घ. पाटः, >. सस्र संवा ख. पारः. 

३. दान् स्वा' ग. पाठः, 9. न्यः | फ्रिमुदाहरणः चोरो... हाः | त 
ग. ध. पटर. 



चतुर्थः खण्डः] सनाविलोपतम् । १५ 

एकवर्हिरिध्माज्यखिष्कृतः स्युस्तुस्यकालाः ॥ ९ ॥ 
पाकयज्ञाः शास्रतोऽथतो वा आदवयुजीकमाग्रयणा- 

दयः । तेषु बर्हिराद्यस्तन्त्रमूता इयथः । वर्हिरादिप्रहणमु- 
पलक्षणम् । तेन परिस्तरणादीनामपि सद्देव क्रिया भ- 

वति । देशकखकर्वक्यादेव तन्त्रसे मिद्धे समानदेवत्येषु 
तुस्यकाेषु प्रधानाहुतीनां तन्त्रता मा भृदित्येवमथमिदमा- 
रभ्यते ॥ ९॥ 

तदङ्खगाथादाहरणेन स्पष्टयति - 

तदेषाभियन्ञगाथा गीयत - 

पाकयज्ञान् समासाय एकाञ्यानेकवा्ंषः । 
एकस्विष्टक्रतः कुयान्नानापि सति देवते ॥ 

इति ॥ १० ॥ 
नानापि सति देवते अपिशब्ददिकेसिमिन्नपि देवते आ 

ज्यादीनामेव तन्वं न प्रधानाहूतीनामिनि नानाथैः ॥ १०॥ 
दति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृह्दत्तौ 

प्रथमाध्याये तृतीयः क््डः। 

अथ चतुथः खण्डः । 

उदगयन आप्रयमाणपक्षे कस्याणे नक्षत्रे चोख- 
कर्मोपनयनगोदानविवाहाः ॥ १॥ 

उदगयन प्रसिद्धम् । आपूथैमाणश्चासो पक्षश्रेयापूय- 
माणपक्षः | केन पुनरापूैते, शुङ्चेन ज्योतिषा । अहरहः यस्मिन् 

कर्मणि यन्नक्षत्रं ऽ्योतिःशाखविहितं तत् कल्याणम् । उदग- 



१६ आश्वक्ायनेमृदयमूत्रम् प्रथमोऽध्यायः 

[नर् © 

यनादिविधानं दक्षिणायनादविप्रतिषेध्राथेम् । अहूनीति च व- 

कतव्य रात्रो मा श्दिति। समुच्चयश्चादगयनादीनां न विक- 
ल्पः “तर्तीये उपे जनमि दिवन सिदध कमंग्रहणं मव॑कमणा- 

मुदगयनादो प्रवच्यथम ¦ वालदिग्र्टणं तु “तेषां पुरस्ताच. 
तस्र आग्यषुतीषिध्यत्र नृष्टादीनापरव ग्रहणं यथा स्या. 
देति । नमिलिकरनि त् निसिचानन्तग्मव कार्याणि यथा 

कृपानश्दगाररपन्यादि"ति । अपर आह कमेग्रहणं चोटे- 
नेव सम्बध्यते चौलकमति ¦ ̀ तुतीय वयं चालमि'त्यत्र त्वेक- 
देराग्रहणं द्रव्यं लीममन) सीम दनव । नम्माच्चतु्णा- 

मव काटनियम इति : वनाददनपु नु मवति, “एतन वा 
धनादिपग्दिनान्तमिःत्यपनयनतिर्ात । एवं चोलाति- 

(क ५. दादेव निदे गोदानप्रदषं एच गोदानगन्धादप्यस्ति त- 
त्रापि कथमयं कारः स्श्रद्रः+ ¦ यथा ममावतने 'गोदा- 
निक कम कुवरन ' नद तेनधृटृणमव तु न क्रन् राध् 

वाथम ॥ › ॥ 

५१ 

< कल न प्र ॥ २ 
सावि ददद २ 

एके आचायः रावकाटं सवम्मिन काट कर्तभ्यं 

विवाहे मन्यन्न । भ्यानिरः माम। पर्डहिप्यात्तमे च नेदाघम्ःः 

द्त्यापस्तर्म्वाया विलप: ॥२॥ 

नेषां पुरस्नाच्चतस्र आभ्याहृती 
¶. 

जुहुयात् ॥ ३ ॥ 
ण 

2, ध्याद। ज ष. पाटः. २. न्थः व्वन्पोऽप्य' क. पाठः, 



चतुथः खण्डः] भनाविलोपेत् | १७ 

तेषामित्यनन्तरस्यं ि्राहस्थैव सम्बन्धो मा मदिति। 
ज्ञापकात् सिम ¦ यदय “विवाह चतूर्थामि"द्युत्तगतर विवा 

हम्रहण कराति तञ्जापयति इह सवषां मम्बन्ध इति । 

तिं विस्पष्टां तेषग्रहणस । चतग्रहणसनर्थकं चतघ्णा- 
मेवोपदेशात् । नियमार्थं तु, चतस्र एव तेपासादतय इति । 
तेनाज्यमागो पक्षेऽपि न भवतः । स्वित् मवति पुरस्ताद्- 
ग्रहणात् , पुरस्ताञ्चतस् एेति नियमत | य॑त्र होम् उपदि- 

द्यते न द्रव्ये तत्रात्यमेव प्राप्तं ईरयति --- ^श्राभ्येषेण 

वानक्तिे हदये" इति | स्पष्र रनसं कृन्पास्तर ("जुहोतीति 

चोदययमाने सापराञ्य प्र्तीयादि ति । एवमिदहाति निदधे जञ्य- 

ग्रहणमाग्यहोमा एव ते कथं स्युरिति ! नेन विवाह टाजेषु 

मत्सयपि “कृताक्कतमाञ्यहोमप परिस्तरणप्र' इरत भवति ॥ 

अन्न आयुषि पस इते त्छःभः अजापते न 

त्वदेतान्यन्य इति च च्याह्ुतैसवा\॥ ९॥ 
अस्मिज्छास्रे व्याहतिग्रहणे चतस एद गृह्यन्त परि- 

भाषितत्ात् ) व्याहतिश्र चः स्वाहया भुवः श्वाट्ा खवः स्वाहा 

मृयैवःुवः स्वाहेति । दद्र भूः स्वदत्यादिषु स्वस्पण पल्य- 

मानष्वपि व्याहुतिभिशति वचनमतदथेमव कतम् ॥ ४ ॥ 

समुचयमके ॥ ५ ॥ 
एके आचायः पूर्वाक्तानाम्टानामाटुतीनां समुचय- 

मिच्छन्ति ॥ ५ 

१. स्व वि क. पाटः, २. प्स्य स, ३. ते तत्र 

सर्व॑दाज्य' ख. पटः. 
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नेकं काञ्चन ॥ ६॥ 
¢. 9 अ (0 एके त्वाचायाः काञ्चनाप्याहूतिमांसां नेच्छन्ति । आ- 

हूतीनामासामयं प्रतिषधः काञ्चनग्रहणात् , न होमप्रतिषेधः। 
तेनास्मिन् पक्षेऽनादेद्याहतयो भवन्ति ॥ ६॥ 

त्वमयमा भवसि यत् कनीनामिति विवाहे चतुर्थीम् ॥ 

संख्यानिर्ददे यच पूर्वोक्तस्योदारमिच्छति, करोति 
तत्र यल्नम् । यथा "“तृतीयस्याह्नः स्थाने महात्रतम् " इति । 
यनाम तृत्कपों मवति नोद्धारः । यथा श्रतिप्रस्थाता 
वाजिने ततीय इति । तस्मादिहाप्युत्कषैः प्राजापत्यायाः 
नाद्धारः । प््धेता आहुतयः ॥ ७ ॥ 

न क र (ज छ, क, फ, + 

कुलमग्रे परीष्छतं य मातृतः पिततश्चति यथोक्तं 
पुरस्तात् ॥ ८ ॥ 

सम्यन्नेप्वपि गुणेषु कुलमेव प्रधानमिति प्रद्रौनाथ- 
ग्र इव्यु्छम् । मातृतः पितृतश्च विदयादिसिदशपुरुषश्चदिः 

(क 

कुटम् । तत् प्रथमं परीक्षत पश्चाद् गुणान्तरमित्यथः॥ ८॥ 
भथापर रुणा विधीयन्त -- 

युद्धिमते कन्यां प्रयच्छेत् ॥ ९ ॥ 

रास्राविरददृष्ाद्एटविषया बुदिः ॥ ९॥ 

कन्यागुणनाह-- 

यद्धिरुपशीललक्षणस्तपन्नामरोगामुपयच्छेत ॥ १०॥ 
~+ ~> ~~~ ~ ~~~ = ~~~ --~ ---~ ~ ~~ -- -~-~--~ --~ = ~, ~ ~~~ हि) 

2. प्ति समाने ख. पाठः, २. भेकांने' घ. प 
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वृदिग्याख्याता । रूपं वराय रुचितम् । रक्षणानि 
सामुद्रिकादिप्रसिद्धानि ॥ १० ॥ 

ुक्ञेयानि लक्षणानि ॥ ११ ॥ | 

राख्राणां ब्रहुान् परस्परविराधाचच दुक्तं ल- 
क्षणानाम् ॥ ११॥ 

का तहिं गतिरिः्याह-- 

अष्टो पिण्डान् खा ऋवमम्र प्रथमं जन्न ऋते 
सदं प्रतिष्ठितं यदियं कुमायंभिजाता तदियमिह भरति. 
पद्यतां यत् सस्यं तद् टद्यतामिःते पिण्डानभिमनर्त्य 
कुमारीं व्रूयादेषामेकं गृहाणेति ॥ १२॥ 

वक्ष्यमाणेदरव्यरो पिण्डान कला -ऋनमग्रः इत्यनेन 
मन्त्रेण तान् पिण्डानभिमन्व्य वरः कुररी व्रयाद् एषां पि 
ण्डानां मध्ये एकं गृहाणति। पुनः पिण्डानिति वचनं कुमार्या 
अभिमन्त्रण मा भृत । सन्निधानाद् दिर्तायानिदृदान्मन्त्र- 
लिङ्गस्य चाविरोषात् तस्या अपि प्रसङ्गः ॥ १२॥ 

्षत्राचेदुभयतःसस्याद् शृहीयाद त्रघद्यस्याः प्र 
जा भविष्यतीति विद्यात् ॥ १३ ॥ 

यरिमन् क्षत्रे प्रतिसवत्सरं दिः सध्यं निष्पयत तदु - 

भयतःसस्यं, तस्मात् क्षत्रादाहृतं पिण्ड यदि सा गृह्णीयाद् 

अस्याः प्रजा अन्नवती ्विष्यर्ताति विद्याञ्जानीयात् ॥ १३॥ 

गोष्ठात् पशुमती ॥ १९ ॥ 
गह्ीयाच्चेदस्याः प्रजा भविष्यतीति वियादिति स 

ञ्ानत्व' घ. पात, २. गत् | द्रत्याणे चक्ष्यात | नग ग. पाट् 
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त्राचुवतेते । गोपं गोस्थानम् । ततशरेदाहतं पिण्डं गृह्णीयात् 
पशुमलयस्याः प्रजा मविप्यतीति विद्यात् । एवमुत्तरेष्वपि 

द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥ 

येदि.पुरीषाद् व्रह्मवचैस्विनी ॥ १५ ॥ 

व्रदिगताः परांसवा वेदिपुरीषम् । वृत्तस्वाध्यायक्रुतं 
यदौ व्रह्मवच॑सम् ॥ ६५ ॥ 

अवपिदासिना हृदात् सवंसम्पन्ना ॥ १६ ॥ 
अंविदासी अशोप्यः । दृसिरपक्षये ॥ १६ ॥ 
दवनात् किती ॥ १७ ॥ 
द्वन यूनस्धानप् । किती बुतपरा ॥ १७ ॥ 
चतुष्पयाद् विप्रत्राजिनी ॥ १८ ॥ 
चतुणा वधां सनःहुश्शतप्यथम् । विविधं या प्रनज- 

तिमा वितत्राजिनी, स्वकु न तिषएठतीलयथैः ॥ १८ ॥ 
इरिणादधन्या 1 १५; 
उपरप्रदृद्ध इरिणं, यत्र घरान्यं न प्ररोहति । अधन्यां 

धनरहिता ॥ १९५ ॥ 

देमदानात पनिध्नी ॥ २०॥ 
नस्याः प्रजा प्रतिन्नीयके । स्यमिद्यन्ये ॥ २० ॥ 
अलड्क्रस्य कल्यामुदक प्रवा दयादेष ब्राह्मो वि- 

वर्हः ॥ २९१ ॥ 

श्रथ व्राह्यादयाऽषटी विवाहाः । तच्राश्छौ बराह्मणानाम 

भवतः मनिग्रहासिव्यसया।(त् । गन्धव दत्रियस्य पुराणेषु 
द्दीनात , तथा रक्षस युदसयोगात् । आभुरो वररयस्य 

4 
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द्रव्यसंयोगात् । अन्ये त्रयोऽनियता; हेत्वभावात् । पैशा- 
चो निन्दितः॥ २१॥ 

तस्यां जातो द्ादशावरगन् द्वादशा परान् पुनाल्यु- 
भयतः ।॥ २२॥ 

तस्यां बाह्यविवाहोटायां जातः पुत्रः उभयतः मात्. 

वरो पितृ्वंशो च परानवगन् दादश ददश पुनाति । एवमु. 
तरत्रापि ॥ २२॥ 

ऋष्विज वितते कमणि द्यादलङ्करत्य स 
डेवः॥ २३॥ 

वितत कमणि कमेमध्य इत्यथैः ॥ १२ ॥ 

दश्ावरान् दश परान् पुनात्युभयतः ॥ २९ ॥ 

तस्यां जात इति सर्वत्रानुवरतैते । २४ ॥ 
सह धमं चरतभ् इति प्राजापत्यः ॥ २५ ॥ 
सह धम चरतम् इति समयं का यत्र प्रदानं स प्रा 

जापलयः । यद्यप्यन्येष्वपि विवाहेषु सहधमचरणमस्ति, तथा- 
प्यत्र यावञ्जविं सहधमः4रणमेव न मध्ये आश्रमान्तरप्रापति- 
रिति विशेष. । किञ्च तथा तयैव सट्धमचरणं न सत्यन्तर- 
विवाहः ॥ २५ ॥ 

अष्रावरानष्र परान् पुनाव्युभयतः ॥ २६ ॥ 
गोमिथुनं दत्वोपयच्छेत स आषः । २७॥ 
सप्लावरान् सप्न पर्त पृनास्युभयतः ॥ २८ ॥ 
मिथ समयं छृलोप्यच्छेत स गान्धवः ॥ २९५ ॥ 
भिधः रहसि परस्परं वा । समयं भद् भजस्व सां मद्र 

भजस्व सामिघ्येवमादि ॥ २९ ॥ 
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धननापताप्योपयच्छेत स आसुरः ॥ ३*॥ 

"धवित्तनानतिः खीमतामासुर" इति गोतमः । तेन 

कन्याया धननोपनापणेऽपि नासुरस्म् ॥ ३० ॥ 

सुतानां प्रमत्तानां वापहरत् स पैशाचः ॥ ३१॥ 
प्रमादा ऽनव्रधानता ॥ ३१ ॥ 

दसा भित्मा च श्गीपाणि रुदतीं सुटो हरेत् 
प राश्चसः॥ ३२॥ 

9 ध र ताचायमिश्रङेताय(माश्वरायनगृद्वृ्तौ 
पथताप्वव तुच. दडः | 

अ वक्युध्रः वृष्टः ) 

अथखनट््वावना जनपटधमा प्रामधघ्रमोश्च तान् 
विवाहे प्रतीयान् ॥ ? , 

अथदन्दिति वाक्यापन्यःन ! उश्चावय। मनियताः, 
नैकरूपा इयथः ¦ जनपदा उह्वक्द्यः ! सनपद्धमीन् 

प्रामधमाश्च विवाहं प्ररीयारिष् वन्छव्य तानिति वचन- 

मायात =दृद्ानिययः ¦ तय कुटथसानायपि ग्रहणम् | 

प्रतीयान जानीयात् | ज्ञानेन चात्र तत्पृ्कं गणं हश्यते | 
कयादित्यथः। विताहाधिकार विव्रःरग्णं कत्स्न वित्रा एते 
धमा यथा शमु । उपयमन तनकटि ।वधानादुपयम्- 

ननम्युः॥१॥ 

यत्त समानं तद्रकष्यामः ॥ २ । 

न मवयां ममानं यथान्यानि कमाण्यविश्चषापरदेश्ा- 
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देव स्वगु जनपदादििप भवन्ति तथात्रापि मिद्धे नियम।४- 
भिदमारभ्यत -- यदषयामस्तत सर्वेषां भवर्तीति ¦ तेन जन. 
पद्दिधमम्य वक्यमाणस्य च विरोध वध्यमाणमन्र भवति । 
तयथा -- कषुचिद् देशेषु सयः समवरेदानं ष्ठं ् र्यमागेन 
त्रिरात्रं हादरारात्रामिति बरह्मचर्येण व्राध्यते ॥ २॥ 

पश्चादप्रटषदसदमानं प्रवि्ठाप्योत्तरपुरस्तादुद- 
कुम्भं समन्पारध्धायां दृता तिष्ठन् पयसमुखः प्राइमु- 
ख्या आसीनाय इृन्णामि ते सौभगत्वाय हस्तमिलयड- 
गुष्ठमेव गहयाद्यदि कामयेत पुमांस पव अ पुत्रा जाये- 
रश्चिति अरदगुीरव च्रीकामा रामान्ते हस्मं साडथएम 
भयकामः } ३ : 

मरन्मय्या अपिदटददुः समवाद्दमग्रहणम् । भदमना य- 
स्यकेम्यचिद् ग्रहणाय दपदेमिद्युक्तम ¦ यया परिप्यते सा दृषत् | 
उत्तरपुरस्तान् उचरस्याः पूवेस्याश्च दिश्ोरन्तगल | ममन्वार- 

+ 

व्धायां समन्वाशच्धवप्पाम ! हतवा तिष्यात दामा त्तरक्रटं 

स्थानदरोनादासीन एव जहातीति दशयति । समान्याक्षं 
च दृर्चनम आसीना दुर्विहामान् जुहोतीति । प्रयङ्मुख इति 
वचनं प्राक्चेष्ठानिद्रस्य्थम् । प्राङ्मुख्या इति वचनं छ्ञजा- 
दिनावादुसुखीत्वनिव्रच्यभम् । इह आसीनाया इति वचनम् 
त्रं कम तिषन्याः स्यादिति | गृभ्णामि त सौमगलाय हस्त- 
भिति हस्तं ृह्टीयादिति नियो विधिः } इतरे गुणकामाः | 

९, भ दशया क. ग.ष. पाठः, २. क्षद् ख.ग. 

पाटः. 
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तथाचाङ्क्मेवाङ्कुटीरवेत्येवकारः सङ्गच्छते । दक्षिणेन नाचा 
हस्तेन दक्षिणमुत्तानं हस्तं गृह्वीयादि"यापस्तम्बः। पुत्रराब्दस्य 
रत्यपयेऽपि दशनात् पुमांस इत्युक्तम् । खीराब्दो दुदितृवाची 
पूत्रसन्निधानात् । र॑मान्ते रोमधतः प्रदेशादुपरि । उभयकामः 
पुत्रकामः स्रीकामश्च ॥२३॥ 

प्रदक्षिणमभ्निमुदकुस्भं च त्रिः पारेणयन् जपति ॥ ४॥ 

सर्वेषां यज्ञाङ्घाना प्रदक्षिणेऽभ्यन्तरीभावः । अन्यान्यपि 

यज्ञाङ्कान्युपयुक्तानि (न विहारेण व्यवेयादि"ति वचनात् ¦ 
उदकुममग्रहणं व्विह् नियमार्थं -- हविव्य॑तिरिक्तं यद् विवाह 

विेपविदितं तत्रोदकुम्भमेवेति । ननादमनो न मवति । छा- 
जानां तु भवत्येव । त्रिरित्यस्य परिणयन्निलनेन सम्बन्धः 
अनन्तग्ात्, न जपतीत्यनेन व्यवहितलात । “परिणीय 

परिणीये"ति वीप्सा च तमेवाथं स्पयति । परिणयनाङइताच 
जपस्य यावत्परिणयनमान्रात्तिः ॥ ९ ॥ 

अमाहमस्मि सासं सा त्वमस्य मोहं योरहं 
प्रथिवी खं सामाहमृक् खं तावेह विवहावहै षरजां प्रज- 
नयावहे संप्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानो जीवेव शरदः 

दातामिति ॥ ५॥ 

परिणयनमन्त्रोऽयम् ॥ ५॥ 

परिणीय परिणीयादमानमारोहति ॥ ६ ॥ 

१, (तदारम क. पाठः, 

--~ -- ~~ ---~--~-- ~~ -~--~~ ~ ------------------ 
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वीप्सावचनाद् यात्रपरिणयनमागहणम् । “दक्षिणेन 
पदूारमानमास्थापयताव्यापम्त्वः ॥ ६॥ 

इममदमानमारादारमव वं स्थिरा भव सहस्व 
पतनायतोऽभितिष्ठ प्रतस्यन इति ॥ ७॥ 

अरमागहणसन्त्रौऽयम ॥ ५ | 

वध्वाऽश्नटा उपस्नीय राता घरातस्थाना व्रा 

ठ: इत् दन्द नदशः | अप्- 
न 4 (~. 

पाठा) सादः | ज्तिर्वाना ज्रातृद्धानायः पतु 

व्यपुत्रादिः ॥ ८ ॥ 
(क ज = ८ पा । + 

निजसद् गनानाम् । ९ 
८ ~ ग ^ ण 91 म च ल 2; ~~~ २४ 

जम राश [[{: | तव य्न लुक जेभद्- 

~ ¦ -; यः (५; 5; -* ~, हि ल्य ग्रीनामति भातनत्थम् | -" तमदस्ताषयाः; : वत्तार्मालाप- 
यश्च स क र ^ ट्य थ 

स्तस्बश्च॑ं | नन्मा=चदप्वप्यय् त~ल: । तधा 
| | „99 1 गर 6 ^. प्र प्र >| र ॥, नि 

'जामदुग्न। व्रह्म" ठः प्र्रःपुं प्रदृनम । प्रवरा जामद्ध्।; 

भवान ॥ | 
0 

प्रया धाय 14: ~ ॥ ५८ ॥ 

क 9 यपु © प्रय ८ 
हावःसल्न होत इत् | स्वि वृत तरया 

घारण पल्नदनन्य 

पधाऽवदानधःः- 1 +: | 

१. व्यद तव्य इति एतं वध्वाञ्ज्ह्या इ ॐ ध. पाटः 

द, म्न्य, ३. "न्या 2.2. =. पृ, ४ व्न्य क म्ब, 



२६ आन्धलायनगृष्ठसत्रम् ॑ [प्रथमोऽध्याय 

110. न॒दुयादि "्यादिप्वव्दानचोद्नास्वेष 

घर्मः प्रयलव्यः -- उपन्तगमं दिन्निश्चावदानं हविरवदानयो- 
श्र ग्र्याथिघ्ारण मिनि | उपस्नरगासिघ्रारणयोवेर एव कन्तो 

लाजानां मातः ! चत्वप्रययग्छमयपि समानकतुकले पूत 
काटतग्यव्रऽे प्रायण कल्पमूत्रपु प्रयुज्यते ॥ ११॥ 

अ्यमणे नु दवे कन्या अभ्निमयक्षतस इमां दे 
दो अथसा धरता मखान् नामुनः स्वाहा ! वरुणं नु देवं 
कन्या अग्रिमयश्चत स इमां ठव वरुणः प्रेतो मु्ातु 
नापितः स्वाहा । पषण नु दवं कन्या अश्रिमयश्नत स 
इमा दवः पूपा प्रन सुन् नामुतः स्वाहेस्यविच्छिन्द्- 
व्यञ्ज सचत्र जुहुयात ॥ १२॥ 

णनन्िनमन्त्रेलाजान् जटानि। कथम्, अज्ञटिमवि- 
च्छिन्दनी अन्जद्विन्छदमकुवनी वध जुह्यान्, स्रीलिङनिर्दै- 

लात मरवराम्तु वरस्यव, न दूमामिति मन्तव्रटिङ्खात्। अन्यथास 
मां दव इत्यव स्मरात्! सुचव, वथा सुचा यने ण्वमञ्जटिना 
नह्यत | कथं सच ह्यन | द्वदेपु तावत् सवराभि दव्याणि 

चृङ्रुखन जुह्यात् । जदरवपु तु "जपिदरघदिव प्रदुक्षिण टुते"ति 
न्तरम् । तम्मादिहाप्यपिद्धदिव टाजान् जुहोति, 

मुखन ॥ १२९॥ 

अपगणाय शपपुटनाभ्णासं तृष्णीं चतुथम् ॥ १३ ॥ 
चिः पारणदयन्न ति वच्नाच्तुधेस्य परिणयनस्या- 

प्रातिति! नेधाप्वपाीीवन्यर न हियतृतीयावपि हेमो 
१. छुवदुः क. पाठः, २ "तिरि" स. पाठः, १९, धय 

स्तथा, ४, न्तत क. पाठः, ५. १वि' क. ग, पाठः. 



पश्चमः खण्डः| घनाविरपैतम् । २७ 

परिणीय कतंग्याविति ज्ञापनम् | अन्यथ त्रीणि परिण 
यन्यरमाराह्मान्तान सरन्तमाणं कला इमा आय चे 

या नरन्तराः ्छयरन् 3 तवषिद्रल्रान् । तलनश्च प्रधम फ 

होमः परिणीय करतः स्थाः, चतः । अनन त प्रतिपरधन 
सर्वेषामेव होमानां चतुधञ्धनेश्चछनःं परिणय क्रिया जा- 

पिता मवति । शुपपुरन भृवकोामन । अभ्यात्यनि प्राक- 

चेष्टानिवृच्यर्थ॑म्। मन््ानवंउयादेव निद नृ-णीवचनं ` ्रजा- 
पातं मनसा भ्यायान् नुष्णहटिसपु सततः स्वस्य प्राः न्युधरम | 

उपदेशक्रमाद्व तिङ चनधरवचनं लाजानां (स्वदकरमना नः 

दिति । वधूरेव कत्रीं चतथवचनादेव ॥ १६ ॥ 

ओप्याप्य हके साजान् परिणियन्नि 1 १५॥ 
एके आनायो नाजानाप्याप्य दुता दन्ता प्ररिणयन 

कर्तव्यमित्याहुरियथः । दद्द मनाव पन्न ईति दर 
नाथः ॥ १४ ॥ 

तथोत्तम आह्न न उाज्चपततः ॥ १५ । 

तथा कर्तव्यम ! अन्निन् परक्च उत्तवयागदत्याः स- 
निपातो न ्वनीव्यथः | किमधमिदमिह | प्रागुक्तपरपरिणीः 

येति । तद्ल्याथ सदह दाचमःवर्ति ! टर्कत्रं परिणग्रनम- 

कूत्वा चतुध कतव्य द्ध सिदध भव॑त अर्पणीय 

चतुर्थीमिति वचनात । गन्द वचनात तृतीय परिणयनं 

कूत्वा चतुर्थो हाभः कतल्व द्रति मिद भति | ६५॥ 

अथास्ये शिख विघति याद द्रत भवनः ॥ १६॥ 
अथदाब्टो इनन्तराथः । तन स्विष्टकृत उत्करः | अस्य 

~ ---- ~~ --~~ ~ ~= 

[व क = 

च 

१, व्यो ग. पठः २. र॑ क, एल. 



२८ अधलायनगृह्यसूत्रम् प्रथमोऽप्यायः 

अस्या इत्यर्थः । आलमनित्रच्य्थं चनद्रक्तम् । यदि कृते 
भवत इति प्रामादिधमीणामनियतादुक्तम् ॥ १६॥ 

उर्णास्तक कदापक्नदोचद्ध भवतः ॥ १७ ॥ 

एवटक्षण तिल, यरयािमोक उपदिष्टः । उणो- 
स्तुक ऊणासूत्र | कलपक्षयाः कञथसांन्नवदयस्य दृक्षिणोत्तरयाः 
पार्वयोः || १७ ॥ 

परता मुञखामि वर्णस्य पारादिति ॥ १८ ॥ 
दक्षिणस्या उणाम्तक्ाया अयं मन्त्रः |; १८ ॥ 

उत्तरामुत्तरया ॥ २२ ॥ 
उत्तगमृणास्नुकामु तरयचा न्प्रेना मुख्धामी "यनया 

विमति ॥ १९ ॥ 

अथनामपगजिनायां दिशि स्तपदान्यभ्युस्का- 
मयतीप एकपदं द्विपदा ग॑सोस्यापाय चिपर्दी माया- 
भव्याय चतुष्पदा प्रजास्यः प्पदतुभ्यः षट्पदी 

(क 
> 

सखा सत्तपदा भव सा मासदुतना मवे युत्रान् विन्दवे 
वहूस्त सन्त् जरदण्य इनं }: २५॥ 

अथदराब्द्ः पववत | पृचर॑तग् दगपरगनिता। अ- 

ग््यपक्षया चरे सा गद्यत | त्या ददि एनां वधे सप्त पद्ा- 

न्यभ्य॒त्रामयति प्रस्थववति गवति स्वयं दक्षेण परदे मू- 

हाला निधापयति इष एकपदाद्ादानः सप्तांभमन्त्रः | षण्णां 

साकःङक्षत्रात् मप्तमं समाम्नातं : कदि सत्त्र सम्बध्यते | 
एेतरेयिणां च वचनं ~~ "नवा सवत्र समानामिति। ता 
एताः सप्तन्, वणय; २ ॥ 



पृष्ठः खण्डः, अनत्रिलोपतम् । १९ 

उभयोः सक्तिधाय शिरमी उदङृम्भेनावसिच्य 
ब्राह्यण्या जीवपट्मा जवथजाया अगार चनं गति 

पतिश्रयेत् ॥ 2: 

उभदयादृस्पत्याः शिगमी सन्निधाय सन्निधाप्य सन्नि- 
हिते कता पूत ग्थाितम्योद दुम्भम्योदकना्रमिखति वरः| 

अवसिच्य सोविष्करुतं द्वया व्रद्य्णी जतयतिक्रा जी- 
वप्रजा च भवति नम्य गार गमना प्रानद्वत । प्रति- 

श्रयो नाम परकयमूद् वानः | अयत्न नियमरःजग्यं यन् 
प्रातिश्रयेत तदवम्भनाया व्यव्या अगाः इति ; नन यत्र 
द्हरेव म्वगहयरवसः = य अदत । वहुमायरम्य पुरपस्य 

काचिन्मृतप्रजापि श्वी सेन्ल्यान् । तस्यो अगार मा मुत 
प्रतिश्रयणनिव्यनः स्थी ननन । २६॥ 

ध्रयसमन्ययः ~ १ पवणन द्रप तं विश्चजेत 
श 

जीवपत्नी ध {दर्शवति ॥ = 
व. तिचा: वकम | ~स वपसयि सुक्रीता यथा- 

ध | 

+ ~ त त्र ८- 1 श्वि सम्भवं ददानम ¦ ना-सव काल जन्यवहाग्विनगविधाः 
। | {> क वर द ट 

नाद् यतवाचा पार 7. ~प  वन्जलद्रूत् सवध्वरा पः 

वाग्वस्षगः ॥ ` 

दूति हग ; था रवकृ्ः-. तलायनमूहयवृत्ता 
ह “द पे 19; 1 

{ 
| 

4 पृष्टः स्वण्ट" ; 

प्रयाय उद्य्यनन प्रवा त्वेता नयतु हस्तर- 

शति धु
रम् क

| । | ९ | । 



६० आश्व सायनगृश्चतुत्रम् [प्रथमोऽध्यायः 

म्याण क्रियमाण पृष त्वेति वधूं यानं शकटादिक- 
मागेहयन । भाननत्र नियतं प्रयाणं, नदयाह् -- उपपद्य- 

भ. क # १३ ५ 

मान दति । यदि यानमुपपद्यते. तदानन मन्त्रेणारोहणं 

कतव्य, तादु न।पप्रययनं प्रकागन्तःणापि नयनं भवेव 

वध्याः । | 

ट न्पतीयायन संरभष्वामवयधचन नावमारो- 

हयत् ॥ 

५५ चग्रहणमुड्धनव्रच्ययम ॥२॥ 

उष्द्रण च््मयत् | ३ ॥ 

उनग्णाधचनात्ताग्वन । स्त्र व्ररम्येव मन्त्रः ॥३॥ 

जीवं स्टन्तानि मनस्य् ट ॥ 
वध्रतेःु. वयग. गदति नतामृच जपेत् ॥४॥ 

पिना अनाऽजसनं सयन्नि ॥ ५॥ 

(व न्हु२०. दन्य वद्चन सवात । अजन्मिति थिय- 

माणस्य चयन वधा स्वानि । तेनान्यत्र समारोप्यापि न- 
यन भवति \ ५); 

कल्यःणषु दे शावरक्नचतुन्धयघु साविदन् परिप- 
न्थिन इति जपत् | ६॥ 

क्रस्थाणाः प्श्ास्ताः, तपु दद्यपु वृक्षेषु चतुष्पथेषु 
(क 0 य॒ नो मलस्य वात "मावेदुन्न- स्या चह्चा अप्ः ऋतन्यः ॥>॥ 

१. श्ण ल. प्रा. २, न्यम् थत्र नो' 



षष्ठः खण्डः] सरन्[विकोपतम् | ११ 

८. 

वासे वाम ममठर्टाण्विं वधन्विक्चकानी 
क्षेत ॥ ७ ॥ 

वास काम हाने ठ्न] ५ न मनुति} <| 

इह प्रियं प्रजया ने समृध्यनामिति गृह दरवेश 
् 

यत् ॥ ८ ॥ 

विवाहाश्निमुपममाधाय् वद्णदस्यनद्टं यपा 
स्तीयं प्रग्य्रीवसुत्तग्टाम नस्मिन्नुपवि्रादां वन्यः 
डथायाम् आ नः प्रजां दनयन् पजान) तन गभिः 

1 {+ 

नि क - प्रत्यचं टा सम्न्तु पिश - 

तिप्रयच्छत् ॥ > 

नयनःऽधिक्रनन्याद(म यकि कत प्ति विदा 

हाभिग्रहणस -पममाप्ः यः 1 {^ -५1.तपटर्ा- 

# 

थेम् 1 पर्चा दि 
(व) द पः ५ 

कार चमे । पराक चाम्य 43} दन्द्रम्य मक्रन्त् | 

तस्मिन्यप्विष्टाय) वधत यृषन्लद्रञ्धवः ४ म्यं नप्रय 

श [क ष 
6 

1 भ्डजानः एनामि नन न्यच जुदरानि । युत व्र्युच. 

कः भः ४, 9 च 

१.८ य; ५1८ ~ ~ 

[ड , ॥ ~; र ~ - ~र = ( [व 

ग्रहणं नास्ति तत्रः - धय म्द दामः (तरता ददतु दा 

शुष इति दाभ्यामि त्याद, पक्व्य कमणा वदटुमन्त्रत्मन्या- 

य्यामिति कत्वा । यः चम्तम्बः---"दचनादकः कम व्ुमन्र- 

मिति टह त् प्रत्यदुद्रहगन्रणनने हाता यता सतत् स्वा- 

हाकारो माभूदिति | कचिगन्त दम कृता प्राः स्वाह 

कारं कुर्वन्ति | ममन्ननिदत दध्नः प्रादय दध्न एकदेदयं स्वयं 

पराह तस्याः प्राक्षनाथ प्रानिप्रयच्छेत ॥९॥ 



३२ आश्वलायनगृक्षसूत्रम् , (प्रथमोऽध्यायः 

आभ्यरोषेण वानक्ति हदये ॥ १०॥ 
अथवा हतरिष्टं यदाञ्यमाञ्यस्थाल्यां तेन हृदये द 

आत्मनश्च वध्वाश्चानक्ति पूर्वेणेव मन्त्रेण । यथा -- धदा- 
ययोरदवीदाराविष्त्यभिमदानमन्त्रः सकृत प्रयुक्तः सन्नुभयार्थो 
भवति । एवमिहापि सकृदेव मन्त्रप्रयोगः, नाविति दि- 
वचनयोगात । अन्य लभ्यासमिच्छन्ति । ततः स्विष्टकृ 

दादि॥ १०॥ 
अन ऊध्वमक्षाराटवणारिनावधःशायिनो ब्रह्म 

चारिणा स्याताम् । विरात्र ढादशरात्रे संवत्सरं वेक 
्रुषिजांयत इति ॥ ११1 

अतःशब्देनानन्तरस्य गरहप्वेशनीयस्य निदेशे प्रा- 
क्न मार्गे व्रतचयौ न प्राप्नाति । अथ परमप्रकतस्य वि. 
वाहस्य निदा एवमपि यस्य दूरं विवाहः तस्य प्रा 

गेव गृहप्रवशनीयान्मागं एव॒ त्रतसमा्तिः प्राप्नोति । त 

स्माद् योगदयमेतद् व्याख्येयम् । विवाहप्रभृ्यक्षाराखवणा- 
शिनौ ब्रह्मचारिणौ स्याताभिस्येको योगः। ततो गृहुपरवेशनी- 
याद्वं त्रिरात्रं द्ादशारात्रं संवत्सरं वपि दिनीयः । एक ऋ- 
षिर्जायत इति । एवं नियमयुक्तस्य ऋषिकल्पः पुत्रो जायत 
इत्यथः ॥ ११ ॥ 

चरितव्रतः सूयाविदे वधूवरं दद्यात् ॥ १२ ॥ 
एवमन्यतरःन कल्मेन चरितवतः सन् सूयाविदे 

'सत्येनोत्तभित' व्यारभ्याध्यायपरिसमाप्तयं मन्त्राः ते सू्थ॑या 
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ट्टः सूचीशब्देनोच्यन्ते । यथा चृषाकपिरप्रतिरथ' इति । 
तान् मन्त्रान् पदशोऽक्षरशः सररोऽ्थतश्च यो वेत्ति, तस्मै 
सृयोविदे । वधूवरं विवाहकाटे यत तया परिदितं वासः तद्, 
दयात् ॥ १२॥ 

अन्न व्राह्मणभ्यः॥ १३॥ 
दद्यादियव ॥ १३ ॥ 

अथ स्वस्त्ययनं अचयात ॥ १४६॥ 

अथ तभुक्तविः स्वस्त्ययन वाचयत । स्वस्त्ययन. 
मस्त्विति वाचयदिंत्वन् इति काचन् । पुण्या्वाचनोपरक्ष- 

णमित्यन्ये । त्चरणनदृवं दखनरन च सिदत । ततस्तस्या 

रात्रो पुण्य मूर्ते समावदानम ॥ १४॥ 
दि दर्द 11. न सानगृदल्त 

{यम् -ः, ८: स. | 

सध सत्र्मः दण्ड्; 1 

पाणिय्ह५ ६२ धद परिवर्त स्वयं पल्यापिवां 
पुत्रः कुमायन्तेवासः त ॥ १॥ 

सस्मिन् कभाज पावित तेत् पाणिग्रहणं विवाहः, 
तत आरभ्य गृद्यमान्च परिचर । धरिचिरणं शुश्रूपा, समि- 

न्धनादिः। दमश्च पल .नरीव्यतिरिच्नःम्। तयास्तु संमा- 

जनमुपलपन दविर्पद^वनं समिन्धनानि | पुत्रस्या 

प्युपनीतस्य ग्रहण । तंयापस्तस्यः -- सियानुपेतेन 

्षारट्वणावशन्नसमू्ध्य च हम परिक्षतः इति । अन्य तु 

होममपि सर्वेषामिच्छन्ति । तथाचच्छन्दोगाः -- "पत्नी 
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जुहुयादित्यक ब: धल, मृह्योऽभ्चिरेषः ईति । तत्र स्वेय- 

मिति मुख्यः कटः | इत्र क्रमेणामवे विधयः । पाणिग्र- 
ह्णादिवचनं पदट्न्वेदानीयादूृध्यै मा भूदिति । सायमुपक्रमश्च 

परिर्घरणम् ॥ ६॥ 

निव्यार गहीतः न्यात् ॥ २॥ 

ठराव्द; परध | अध्रमभ्निनित्यपरिगहीतः स्याद् 
4जमानन परल्यां वा | अन्वतरौऽवदयमधिसमीप तिष्ठेत् । 
नाभौ रदं परषमेततामित्ययः । उद्थास्तसययोश्वायं नियमः। 
अन्ये तु नित्यं धाय दइत्यथेनाहुः ॥ २॥ 

धादे तप्ाग्येत् पल्नयुपतसेदिष्येके ॥ २॥ 

यदि द्िरुपशारयेत् पल्या उपवासः स्यादि 
त्येके मन्यन्ते । अन्ये यजमानस्य | उमयोरपरे । अच्राग्य- 
त्पत्तिप्रकारानुपदेशात् कस्पान्तरमपध्यस् । तत्रापस्तम्बः - 
गनिव्यः धायः । अनुगतो मन्थ्यः । श्रोत्रियागाराद् वाहायैः ¦ 
उपवापश्चाव्यतरस्य मायायाः पत्थुवा । अनुगतेऽपि वोत्तरया 

टुन्नपतरर ५ (त । उत्तरया जयान्नामनः इत्यतया । सवे- 

त्रागन्युत्पात्तरप्त् ॥ ३॥ 

तस्यश्रहाश्चेण ॥ ९ ॥ 

व्रिधिरिति दपः । तस्य गृद्यस्यागनेरग्निहोत्रेण विधि- 
व्याख्यातः । तनं पाकयक्ललन्त न जवति, होप्यदमोस्तु भव- 
न्तीति प्रागयो्न् ॥ ४॥ | 

१, ष्ट दशान्तरं गच्छता घ. पार 

१ 
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जप्निहोत्रधमीणां सर्वषां प्रसङ्गे परिपन्न -- 
धरादुष्करणहोमक्ास म्यास्यातौ ॥ ५॥ 
प्रादुष्करणं प्रञ्वटनं “अप्राह गाहप प्रभ्वाव्यं 

इति पूवाक्तं, प्रदपान्ता हामकाटः स्वान्तः प्रातरिति 
च ॥ ५। 

होम्यं च मांसवनेम् ॥ ६1 
होमाह् द्रव्यं होम्यं, तदप्यग्निरोत्रेण व्याख्यातम् । 

मांसवजं मांसं बज॑विया । मसप्रतियधाद् परिज्यते शाख - 
न्तरविहितान्यपि द्रव्याणि गृद्यन्त इनि 

"पया दाध् यागश्च सापदयदनतण्डटाः | 

सोममा तथा चटखमाप्म्नाि वरत् ॥" 

इति ॥ ६॥ 

कामं तु बरीहियकनिरेः ॥ ५॥ 
कामं लिन पृवादद्रञ्चालमान वीदं प्राप्य 

भम् । अतो व्रीहिववलिदवंति न् मतरितम् | च्च व्यस्तंहामः 
न समस्तैः ॥ ७॥ 

अग्नये स्वाहेति सायं जान् प्रयाय म्वाहति 
प्रतस्तुष्णो द्वितीये उभयत्र ॥ ८ + 

उभयत्र सायं व्रातश्च हिताय आ्ुनी तु्णीं नुह 

यात् । मन्तरानुपदर7 ।मद्ु नृपफणीधिति प्र जापनिध्या- 

नाथम् ॥ ८ ॥ 
=. "ड, १4 

प्रथमाध्याय प्तुमः षहः । 
जन क 

= ~ 

१. ननि घ. प्रदः 
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अथाष्टमः खण्डः। 

अथ पावेणः स्थालीपाकः ॥ १॥ 
अथरब्दोऽधिकाराथः । पश्चसन्धिः पव तत्र कतै- 

व्यः पावणः। स्थाव्यां पच्यत इति स्थाटटीपाकः । इह तु त- 
विष्के कमे विवक्षितम् ! पा्वणय्रहणं कार्विधानाधेम् । 

अन्यथा पाणिग्रहणादिवचनादहरहः क्रियां पाप्नोति ॥ १॥ 
तम्य दरापरणमासाभ्याुपवासः ॥ २॥ 
तस्य॒ पावैणस्य । द्दपूणमासाभ्यामुपवासो व्या- 

ल्यातः । उपवासशब्दोऽयममाजने प्रसिदः | इह त॒ रा- 
त्रावभोजने द्रष्टव्यः । नन तस्य सायरमदनीयाद् येन प्रात- 
यक्ष्यमाणः स्याद् ' इलयापस्तस्वः ¦ प्रकरततादेव सिदे तस्येति 

वचनं नियमाथेम् । तस्येव पार्वणस्यायमुपवासविधिः स्यात्, 
तदतिदिष्टे मा भूदिति ॥२॥ 

इध्मावहिषोश्च सच्रहयभ् ॥ ३ ॥ 
सन्नहनं बन्धनं, तच्च दरौपूणमासाभ्यां व्याख्यातम् । 

समन्त्रकममन्त्रकं वा शालान्तरे दृष्टं पूर्वैरिति ॥ 
देवताश्चोपांशुयाजेन्द्रमहेन्द्रवजेम् ॥ ४॥ 
देवताश्च दरशपूणेमासाभ्यां व्यास्याताः । किमविशे. 

षेण । नेयाह् -- उपांशुयाजेन्दरमहेन्द्रघजम् , उपांशदेवता- 
मिन्द्रं महेन्द्रं च वर्जयिता । तेन पैौर्णमास्यामश्भिरश्चीषोमो 
च अमावास्यायामभिरिन्द्राप्नी चं ॥ ४॥ 

१. ष्टः प्राख.ग. पाठः. २. या ख. ग.घ.पाटः. ३. द्युः॥' 

ष, पाटः. 
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काम्या इतराः ॥ ५॥ 
उक्ताभ्योऽन्या उपांशुयाजाचया देवताः काम्या मवन्ति। 

कामं साते कतेग्या इयथः । पविष्णुं बुभूषन् यजेते यादय 
काम्याः । अथ काम्यानां स्थाने काम्याश्ररव' इयेव सिरे 
वचनमिदं कामसंयोगेन प्वेणि कथं प्रयोगः समानतन्तरः 
स्यादिति । आन्यन चोपाशुमिच्छन्ति ! अपर आह ~ पूवो 

योगः प्रधानदेवताविषयः । यास्िवनरा अङ्कदेवताः, ता अपि 
काम्याश्चेत् कतव्या एव । सध प्रजाकामो राकां सिनीवाटीं 
हमिति ॥ ५॥ 

तस्ये तस्ये देवतामे चतुःश्चतुभ सुण्रीन् निवपति ॥६॥ 

यस्मिन् यस्मिन् करमपि या या देवता चोदयते तस्थै 
तस्थै । म॒ष्िरिति परिभाणोपददयः ॥ ६ ॥ 

पविश्च यन्वश्वदप् स्य जुष निवपामीति ॥७॥ 

पवित्रे प्रागुक्त । ते अन्धाय पथ्य करवा अमुष्मै 

त्वा जुष्टं निधपायीत्यनेन धन्परे॥ निवेपति । तत्रामुप्मा द्- 

त्यस्य स्थाने देदतापतं चतुस्यैततं प्रयाव्यम ---अश्नये त्वा 
अश्चीपोश्मम्यां त्वा इन्द्रःचिभ्यां सेति ॥७॥ 

अथेनान् प्रक्षमि यथानिन्सममुप्मौ खा जुष्टं 
प्राक्षामीति ॥ < 

अथहाब्द अं नन्तयाथ; । तेन सवषु निर्पेपु नि 
वरीपपदे समातिऽनन्ते प्रोक्षणम् । यथानिर्ंमिति येन 

१. प्माः क, ख. घ. पाटः, २. श्धोयन्तित' ग. पाठः. ३. पपं 

येः ख. पाठः, 



३८ आश्वलायनगृषचसूत्रम् | प्रथमोऽध्याय ; 

कमेण निवापः कृतः, तेन क्रमेण अस्ये ता जुष्टं परोक्षाम्य- 
सीपोमाभ्यां ला जुं पोक्षामीति । केचिदाहुः -- तस्यै तस्ये 
चतुग्तुरः पवित्रे अन्तधायति । सर्वोऽयं विधियेथानिरुप- 
तित्यननानिदिध्यत इति ॥ < ॥ 

प्रवह्नांन्िः फरीकरतान् नाना श्रपयेत् ॥ ९॥ 

अवहननं तपविमोचनम् । फछीकरणं कणविमोच- 

नम् | प्रक्षाटनमपि त्रिभवति आचारात् | नानेति प्रथक्पात्रेषु 

श्रपयेदित्यथः ॥ ९ ॥ 

समोप्य वा ॥ १० ॥ 

एकारमनं पात्रे समावापं कत्वां वा श्रपयेत् ॥ १०॥ 
नानाश्रपणे विञ्चेषमाह -- 

यदि नाना श्रपयेद् विभज्य तण्डुखानभिमृरोदि. 
दममुष्मा इदमसुष्मा इति ॥ ११॥ 

यदा नानः श्रपणं तदा तण्डुलान् विभञ्य प्रथक् 
करत्वासिमृशोद् दक्षिणेन हस्तेन इदमभ्नये इदमभ्रीपोमाभ्या- 

मिति ॥११॥ 
-गमोप्यपक्ष विशेषमाह -- 

ययु व सम्य द्युद्धारं जुहुयात् ॥ १२ ॥ 
यदुधे इति निपातौ वाक्याठङ्कारे । यदि समावापं 

कूत्वा श्रपयेत, तदा घ्युदधारं व्युद्धय नानापात्रे कूला पूर 

१ `| २ म्ना). ३ स्त्याश्र'घख, पाठः. 
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वदभिस्र्य जुहुयात् । जुहूयादिन तचल दासन्मट -वद्धाग 
यथा स्यादिति ॥ ५२ । 

ध्ममभिधायाय त इध्म आस्य, जाः दसवत. पु 
स्व चेद्ध बधय चास्मान् प्रजयः ग(भिवह्यम-दद्नान्ना 
दन समेधय स्वाहूति ॥ १३ ॥ 

दध्यादिति कषः, वत्यसाणे तापष्यत | ्रूतानाते 

वचनान्नाश्तानि नापि विदश्पानि । उदृगुजस्धति भाः । 

उदङ्डिति पाठे कतेरुदस्युखत प्राप्नाति । बर्हिप्यासाय 

अस्मादेवानवादाद् गम्यते आलि अिपस्तरणापिति | तच 

पथाद्भेः | प्रादेशमात्रं बरहिरिच्छन्ति । तस्मिन् हविसा 

य । कर्पान्तरदशेनात् प्रतिष्ठितमभिघार प्रि । खादिरः पाटा. 

रो वा एकविद्टातिदाररिध्पः त्रयः परिधयः स्थविष्ठा सथ्य: 
अणीयान् द्राघीयान् दक्षिणारध्योऽणिषठ हूमिष्ठ उत्तराध्यांऽ९- 

तिनिमत्रे दे आघारसमिधावनूया जममिदेका ¦ पञ्वदश होर. 

धीः । सध्यमं परिधिमपस्पृदयध्वं आवारसमिधावादधाति 

दक्षिणापूवाधै उत्तराधपूतरा्रं च| तनः यञ्चवृरसमिधा युगप 

दधाति अयं त इति घाह्न्तन ॥ १३ ॥ 

। , (अन्यथा चनं कनुरुदद्मुनरपर्िः । व क. च. पाटः. २, 

ति | पः ग. पाटः ३, ध्मः | बह वदद्वत । -परतान्यनभिवा 

र्याति प्रतिष्ठितमसिवार- 11 | न । कल्याः दजनोत् । रतं इदमममेव्रारयात्। 

ला" क, ख. पाठः, 9. दू जुहात्त । तत मन्त्रः अर्यं त इध्म इति ॥) 

ग. घ. पाठः. 

श्रतं (1 
तन हवव्चानवयबुदट्वि वहति 
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तुष्णीमाघारावाघायास्यभागो जुहयादस्नये स्वाहा 
सोमाय स्वाहति ॥ १४ ॥ 

मन्त्रातुपदेरादिव सिद्धे तुष्णीमिति वचनाद् दरशपू- 
णमासयोरमन््रव्यतिरिक्ता ये आधारधमीस्ते भवन्ति । तेन 
पुव्नाधारं सुवेण जुहोति । उत्तरं परिधितन्धिमन्ववहय भर- 
जापति मनसा ध्यायन् उत्तरं ठु दक्षिणं परिधिसन्धिमन्वदहय 

जुहुयाद् इन्द्रं मनसा ध्यायन् । स्थानाभिप्राणने तु न मवतः 
कल्पान्तर कचिदेष्यद शना, "आसीनो दवीहोमाञ्जहोती. 
ति वचनाच । आ्यभागावितछंत्तरयोराहयाः संज्ञां प्रयोजनं 

तथाञ्यभागो पाकयक्तंष्विति । उन्तरमाम्नये दक्षिणं सोम्य- 
मिति वक््यमाणतादशुप्मे खादेति परिमापयेव सिद्धे मन्त्रोप- 

देशः करमा्थः पूैमास्नेयः पश्चात् सोभ्य इति ॥ १४ ॥ 

उत्तरमाभ्नयं दक्षिणं सभ्यम् ॥ १५ ॥ 

अनयारष देरावि।धः। अयरेत्पश्रे ह तन्धत्ादुत्तरः 
एवं दक्षिणः ॥ १५ ॥ 

तवारवद् शत करमर्माह् 

विज्ञायते चक्चुषी वा षते पक्चस्य यदाञ्यभागौ 
तस्मात् पुरुषस्य धत्य्मुखस्यास् नस्य दक्षणभक्षयुत्तरं 
भवत्युत्तरं दाक्षणन् ॥ १६ ॥ 

१. याद् उ' ग. पाठः. २. स्व' ख. पठः. ई, शग त 

४. "गादिति प्रयोजनम् ॥' क. ख. पाठः. ५. ¶ति जुहुयादिति प' ग. घ. 
पाठः, ६. नति । तर्दि्यविधिः । उ', ७, म्। अपरे ग. घ, .¶२ 
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आज्यभागो नाम यदेते यज्ञाख्यस्य पुरुषस्य चक्षषी 
तस्मदेवेदेशो । भत एव दहि यदा पुरषः प्र्ङ्खुख 

आसीना भवति, तदा दक्षिणमध्युत्तरं भवति आभेय चेतद- 

त्रम् । रव्यं दक्षिणदिग्भागगतं भवति सौम्य चेतत् । त- 
स्मादेवददाविति । उत्तरमाग्मेय दक्षिण सोम्यमिति वचना. 

देवेवदेशाते सिद्धे बाह्यणवाक्यमनुकष्यते -- दक्षिणापर्वने 
ऽप्येवमेतो होतव्याविति । तेनान्यवेवेजातीयके उदगप- 

वरता भवति ॥ १६ ॥ 
मध्ये हवींषि ॥ १७ ॥ 
जुहुयादियव । सननिधानादाञ्यभागयो्मध्ये प्रधाना. 

हृति जुहुयात् ॥ १७ ॥ 
प्रलयक्तरं वा ॥ १८ ॥ 
आञ्यमागयेरेव प्रयक्छरं पश्चिमतरं वा प्रधानाहूति 

हुयात् ॥ १८ ॥ 
प्रावसंस्थान्युदक्संस्थानि वा ॥ १९ ॥ 
हवींषि जहुयादियेव , मभ्य हर्वापीति वचनात् । 

उपयुपरि होमे प्राप्ते वचनम् ॥ १९ ॥ 
उत्तरपुरस्तात् सौविष्टकृतम् ॥ २० ॥ 
उत्तरपूर्वे भागे अप्नावेव सििष्टछ्देवयामाहुति जुहु- 

यात् ॥ २० ॥ 
मभ्यात् पूवाधच हविपो.ऽवव्यति ॥ २९१ ॥ 
हविषो मध्या पूरवाधाच्चावयति, उपस्तरणाभिघार- 

णे दे, एवं चतुरवत्तम् ॥ २१॥ 
१, २.द, ३. वक्ष्यते क.ख.पाठः ४. गोम, 

४. तीति ॥' घ. पाठः, | 
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मध्यात् पूर्वाधात् पश्चाधादिति पथावत्तिनाम् ॥ २२॥ 
पञ्चावत्तिनो जमदस्नयः, तेषामयमवदानक्रमः । पथा 

धाचचेत्येतावसयुक्त धतस्य निया: प्राञ्चधेष्ट इति प्राकसंस्थता 
प्राप्नोति । तस्मात् कमाथ गुरुसुत्रकरणम् ॥ २२॥ 

उत्तराधात् सोषिष्टकृतम् ॥ २३॥ 
सौविष्टकृतमवदानं हविष उत्तराधौदवधति । एकव- 

चनस्याविवक्षितत्यात् पञश्चावत्तिनो दिरवदानम् । अभिधा- 
रणं त स्वैषां हिभवति । एवमवदानसंपत्तिभवति । आपस्त- 
म्बोऽप्याह-- सर्वेषां हविषाय॒ुत्तराधौत् सकृत् सकृत् स्विष्ट 
कृतेऽवयति । दिःपञ्चावत्तिनो दैवतसोविष्टकृतेडचतुधौकरणि- 
कानामुत्तरमुत्तरं उयायो दहिरमिघा्यंति ॥ २३॥ 

नान्न हवींषि प्रयभिधारयति। खिष्टकृतं दिरभि- 
घारयाते ॥ २४॥ 

अत्र खिषएटकरदवदाने हर्वीषि न प्रयभिघारयति । अच्र- 
ग्रहणेऽक्रियमाणे प्रधानावदूाने प्रययभिघारणं न स्यात्॥ २४॥ 

यदस्य कमणोऽलरीरिचे यद्वा न्युनमिहाकरम् । 
अश्रिष्टत् स्विष्टकृद् विद्यात् सवं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । 
अभ्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सवेप्रायदिचत्ताहूतीनं 
कामानां समद्धयित्रे स्वान्नेः कामान् समद्धैय स्वाह 
इति ॥ २५ ॥ 

सौविष्टकृतस्यीयं मन्त्रः ॥ २५॥ 
१. “्य्यमाने तः, २. ति वचनात् प्रा ग. घ. पाठः. ३. 

धारणेऽपि प्र' घ. पाठः. ४. स्य होमस्यायं ख. पाठः. ५. भ्यं होमम 

ग, ध, पाटठः, 

१, री 
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बर्हिषि पणैपात्रं निनयेत् ॥ २६॥ 
यदपां पूणं प्रणीतापात्रं तद् हविरासादनार्थं स्तीणं 

बहिषि निनयेत् निषिशवेत् । अस्मादेव प्रतिपत्तिविधानाद् 
गम्यते अस्ति पाकयज्ञेषु प्रणीताप्रणयनमिति । तत्र पत्र 
प्ोक्षणानन्तरमापरस्तस्व्ः -- “अपरेणासि पवित्रान्तर्हिते 
पात्रेऽप आनीयोदगग्राभ्यां पविघ्राभ्यां त्रिरुत्पूय समं प्राणे. 
हृवोत्तरेणाधे दर्भेषु सादयिला दर्भः प्रच्छायेति ॥ २६॥ 

एषो.ऽवभृथः पाकयन्ञानाम् ॥ २७॥ 
यदिदं पूणेषात्रनिनयनमेष पाकयज्ञानामवभ्यो वेदि- 

तव्यः। अनवभृथेऽवभूथवचनम् अवभ्रथथमा यथा स्युरिति। 
के पुनस्ते। कालश्ाभ्युक्षणं च । कः पुनखभ्रथस्य काटः। 
उर्ध्वं सर्वप्रायाध्ित्तेभ्यः प्राक् संस्थाजपात् । अभ्युक्षणं च 
भवति। कतै संस्का्यस्य चोपनयनाद परतिदिशमृक्षणं चाच- 
रन्ति । पाकयज्ञानामिसनुच्यमाने प्रकरणात् स्थाटीपकेष्वेव 

स्यात् । पाकय्ञग्रहणात्त सवेषु पाकयज्ञेषु भवति । सवेप्राय- 
धित्तानि च ब्रह्मण इति केचित् । अन्यं , ठनियत द् ब्र 

ह्मणः प्रायधित्तस्यावदयभाविलात् कुरिति ॥ २७ ॥ 

एतत् तन्त्रम् ॥ २८॥ 

पाकयक्ञानामित्यु यत्रापि सम्बध्यते । पुरस्ताज्चोप- 

रिष्टा यदङ्जातं तत्तन्त्रम् ॥ २८ ॥ 

१. (अनभ्यु, २. तिम्थितम +" प्र. पड़, 
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हविरुच्छिष्टं दक्षिणा ॥ २९॥ 

हविषो यद्धतदिटं, सा दक्षिणा । अस्मादेव दक्षिणा 

विधानादन्यः कतति गम्यते | तन््रव्यपदेशे छते सव्युत्तर- 
कार्विधानाद् दक्षिणायाः पूवसूत्रेषु सवेषु पाकयज्ञेषु प्रवृ्ति- 
नै भवति, किं तहिं पाण एव स्थाङीपाके । स्वेषु स्थारी- 
पकेष्वियन्ये ॥ २९ 

हति हरदत्ताचायमिश्रविरयितायामाश्वलायनगृह्यवृत्तौ 
प्रथमाध्याये अष्टमः खण्डः | 

अयथ नवमः खण्डः | 

अथ पशुकस्पः॥ १॥ 

अथरब्दोऽधिकाराथः । इत उत्तरं पशुकस्पोऽधिद्तो 
वेदितव्यः । क्पग्रहणं किमथम् । अथ पश्युरिस्युव्यमाने योऽयं 
त्रेतायां पदविहितः स षाण्मास्यः सांवत्सरो वेति, तस्य स्थने 

गृहयेऽपो परशर्विधीयत इति वि्ायते। फस्पग्रहणात्त योऽस्मिन् 
गृद्येऽन्यत्र चोदितः पशुरणटकायां शूटगवे आतिथ्ये मधुपर्के, 
अथ काम्यानां स्थाने काम्या इत्यत्र च, तस्य पशोः कस्पमा- 
वरमत्र विधीयत इदय्था भवति ॥ १॥ 

उत्तरतोऽपनः शामिन्रस्यायतनं छृत्वा पाययित्वा 
पशुमा्ाव्य पुरस्तत् प्रयडसुखमवस्थाप्याप्नं दूतमि- 
ति दवाभ्यां हुखा सपर शयद्वशयखया पद्चाहुपस्पृशेद 
मुष्मे खा जुष्टमुपाकरोमीति ॥ २ ॥ 
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यंसिमिन्नननो पशुः श्रप्यते स शामित्रः । तस्यायतनं 
करोति | क । उत्तरतोऽभेरोपासनस्य कृताव॑तनं पशं पाय. 
चैति उद्कपानं कारयति । पाययित्व तत आप्टावयति स्नाप- 

यति। ततोऽप्ः पुरस्तात् प्रयद्मुखमवस्थापयति | ततोऽग्नि 
दूतमिति दाभ्या हा सपलाशया सपणेयाद्रंशञाखया अशु- 
ष्कराखया पात् पृष्ठमामे पशुमुपस्परोद् अन्वारभेत अ- 

मुष्मे त्वेति मन्त्रेण । अदृःशब्दस्य स्थाने देवतानि 
तुथ्यी । “अश्न दूतं वृणीमहे" अग्नि दृतं पुरो दधे 
अग्नि दृतं प्रति यदववीत नेलयनेकसम्भवरेऽप्यायस्य ग्रहणं 

हौनपादग्रहणात् । सृक्तादौ हीनपादग्रहणं दृष्टम् । ययेवं 
दाभ्यां सूक्ताम्यां होमः प्राप्नोति । मव्रिप्यति । यत्र सू- 
क्तादिश्रहणेनेकं सृक्तमिच्छति, करोति तत्र यतम् । त्था-- 
“उपप्रयन्तः इति सूक्ते “इमे वरिप्रस्ये'ति सूक्तं इति । तस्मादर्भ्या 
दवाभ्यां होमः ॥ २॥ 

बरीहियवमतीभिरद्धिः पुरस्तात् प्रोक्षयमुष्म सथ 
जुष्टं प्रोक्षामीति ॥ ३॥ 

व्रीहीन् यवांश्चाप्सु प्रक्षिप्य ताभिररद्धः पुरस्तादग्रतः 

क्षति मन्त्रेणोदिष्टदेवतेन ॥ ३॥ 

१. श्लामित्नो सामाभिः यस्मिन् पुः श्रप्यते | तस्या" ग. घ. पाठः, 

२. 'तन्त्रगं प क. पारः, ३. पिला उ ग. पटः ४. (ति पानीयं 

तता" ख. पाठः. ५. “ता प्ुमाष्मा ग. पाठः. ६. पति । अवस्थाप्य 

ततोऽभ", ७. भ्यां लुहोति। हु" ग. घ. पाठः. ८. '्यन्यस्याग्र' घ. पाठः. 
९. ति भमुप्मै ता जुष्टं प्रक्षामीत्यनेन मन्तरेण । नामनिर्देशः पूववत् ॥ 

क, स पाठः, 
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तासां पाययित्वा दक्षिणमनु बाहुं शेषं निन- 
यत् ॥ ४॥ 

तासामपां किंश्चित् पाययित्वा तस्य परोदक्षिणं बा- 
@ (+ अ 

हमयु दक्षिणे बाहो निनयेत् निषिञ्चेत् । तासौमिलयक्रिय- 

माणे प्रोक्षणावशिष्टानामपां पायनं स्यात् । प्रोक्षणाभावे न 
स्यात् । तासांग्रहणात्त पोक्षणाभवेऽपि पप्रोक्षणोपाकरण- 
वजेमिःत्यत्रापि पायनं स्यात् । केचित्त असति तासांग्रहणे 
यासां कासाञ्चिद्पां पायनं स्यात् । तच्छेषस्य निनयनम् 

तासांग्रहण तु प्रोक्षणावरिष्टानामेव पायनं निनयनं चेति । 

नेति वयम । ययेतदस्य प्रयोजनं रोषग्रहणमेव पुरस्तात् क- 
तेग्यं रेषं पाययित्वेति ॥ ४॥ 

आघृतैव पयेभ्रिक्रसखोद धं नयाति ॥ ५ ॥ 

समन्त्रकेऽनुषठानप्रकारेन्यत्र विहिते तस्थेव मन्त्रव- 
जितस्य वचनमाब्रदिति । तेन श्रोते पडो यः पयंभिकरण- 
प्रकारः तेनैव मन्त्रवर्जं पर्य॑ग्नि करोति । केन कथम् , आह्- 
वनीयादुस्मुकमादायाभ्नीधः परिाजपतिः कविरिति त्रिः 

प्रदक्षिणं पयि करोति । पशुं यूपमाहवनीयं शामित्रदेशं 

चात्वाङमाभ्यानि चेयेके । ्रयपिसृञ्योर्मुकं त्रिः प्रतिप्यै- 

तीण्यापस्तम्बः। एवं पय॑सि कृत्वा पशुमुदञ्चं नयन्ति यजमा- 

नस्य पुरुषाः ॥ ५॥ | 

१, ्पांशेषंकि, २, स्सांमरहणेऽक्रि, २, नं भवति। 
भपर आह अः, ४. णात् तु, ५. न्त्रप्याव' क. ख. पाठः, 



नवमः शण्डः] भनाविलोपतम् । ४७ 

तस्य पुरस्तादुर्मुकं हरन्ति ॥ ६॥ 
तस्य नीयमानस्य पशोः पुरस्तात् अग्रतः उस्मुकं 

दीपताग्रं काष्ठम् । हरन्ति त एव । तस्येति वचनात् पुरस्ता- 
च्छब्दोऽग्रवाची, अन्यथा प्रथमवाची दिग्वाची वा सम्भा. 
व्यते ॥ ६ ॥ 

दामिन्न एष भवति ॥ ७ ॥ 

एष उल्मुकाभिः शामित्रो भवति । तस्मिन्नायतने 

तस्य प्रतिष्ठापनम् ॥ ५॥ 

वपाश्रपणीभ्यां कता पशुमन्वारभने ॥८॥ 

काष्मर्यमय्यौ वपाश्रपण्यो द्दिशूमेकशूटां चे'ति 
राखान्तरे । तयोरह ग्रहणं प्रमिदवदुपदेश्चात् । ताभ्याम् 

कतां पशुमन्वारभते । कः पुनः कतां, यः कश्चित् समथः । 
अध्वयुरियन्ये ॥ ८ ॥ 

कर्तारं यजमानः ॥ ९॥ 
अन्वारभत इयेव ॥ ९॥ 

पश्चाच्छामित्रस्य पाक्िरसं प्रस्यक्छिरसं बोद- 
क्पादः सज्ञप्य पुरा नभेस्तृणमन्तधौय वपामुत्विद्य 
वपामबदाय वपाश्रपणीभ्यां परिगदयाद्धिरवसिच्य शा- 

मित्रे प्रताप्ययरेणतमग्नि हत्वा दक्षिणत आसीनः 
श्रपयित्वा परीत्य जुहुयात् ॥ १०॥ 
५ न्न 

~ न ~ ~ "~> 

१, शम, २. यो एका विशाखा भपरा सशाखेति शा- 

फ, स. पाटः, 



४८ माधकायनगृश्चसुत्रम् [पथमोऽधायः 

रामित्रस्य परिचमे देशो वर्हिरास्तीयं तत्र पशं संज्ञ- 
पयति मारयति कतो । “अमायुं कृष्वन्तमि'ति कल्पान्तरे । 
संज्ञपनकाले च प्राकिछिरा वा प्रयक्िछिरा वा पशुः का्यः। 
उर्ध्वरिरा वा माभृदियेवमथमिदम्, उदक्पादवचनादेव 
सिद्धात् । एवं संज्ञप्य पुरा नाभेरिति वपास्थाननिर्दैशः। 

नाभेरवागिय्ैः | त॒णमन्तधोय वपामुत्खिदति । उत्िय उ. 

सालय वपामव्रयति खण्डयति । पुनवैपाग्रहणं कृत्लावदा- 
नाथेम्। तेन हृदयादिष्वेकदेश्चावदानं मवति । अवदाय वपा- 

श्रपणीभ्यां परिगहणाति | परिगृह्याद्धिरवसिञ्चति क्षाख्यति। अ- 

वसिच्य इामित्रेऽने प्रतापयति । घर्ममात्रमिदं प्रतापनम् , उ- 
त्तरत्रे वपाश्रपणविधानात् । प्रताप्याग्रेणेतमग्नि हतवा अग्रेण 

ूरवेणेयथैः। एतमग्निमित्योपासनस्य निदेशः प्रषानलाद्, इ- 
तरस्य शामित्रशब्देनेव सर्वत्र व्यवहारात्, हत्वा तस्थैवाग्ने- 
दक्षिणत आसीनः श्रपयति धुतपरिषेकश्च भवति सम्यक्पा- 
काथम्। श्रपयिता परीत्य जुहयात्। उभावप्यग्नी पयौवतेते । 
अमुष्मै स्वाहेति मन्त्रः । अत्र प्रधानहोमविधानादाञ्यभागान्ते 
पाशस्य कर्मेण आरम्भः कुम्मीसधित्यादीनां च पतनः 
सह सादनम् ॥ १०॥ 

एतस्मिन्नेवाग्नौ स्थारीपाकं श्रपयन्ति ॥ ११॥ 

एतस्मिनेति श्रपणाथमुत्पन्ने शामित्रे मामत् । प- 
शुपुरोडाशस्थानीयशायं स्थारीपाकः । यदेवत्यः पशुः तदे 

वतो भवति ॥ ११॥ 
ज = 

१. पति । ततोऽद्भिरसिच्य प्रक्षाल्य शा, २, श्र भरः कृ, 
ष. पाठः. ३. कम ग. पठः. 
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एकाद र प्डयसदानानं ॥ २२॥ 

पश्चधिकारे पुनः पशुग्रहणे श्रौतपरिम्रहार्भम् | श्रौ- 
तस्य पशोयोन्यवदानानि तान्यत्र प्राह्माणीति । तानि च क. 
स्यान्तरादीगमयितम्यानि । ततराप्तम्बः -- ष्टदयं जिह 
वक्षो यकृद्ठृक्यो सव्यं दोरुभे पारव दक्षिणा श्रोणि्दत्- 
तीयमिति दैवतानि! ॥ १२॥ 

सवौद्धभ्योऽवदाय शामित्रे भरपयिला हृदयं 
शुके प्रताप्य स्थालीपाकस्याय्रतो जुहुयात् ॥ १३ ॥ 

इदं विप्रतिषिद्ध यथेकादशावदानानि सवा ्भ्यो- 
वर्दोय कथमेकादशावदानानीति । नास्ति विप्रतिषधः। 
नेदं होमाथेमवदानं चोदयते, तस्य व्रक्ष्यमाणल्राति "एकेक- 
स्यावदानस्य दिर्टिखयतीति । किं तद्यनेनोच्यते । यदं 
प्येकाद्रावदानानि, तथापि सवोण्यैवरखण्डय शामित्रे श्रप- 
यितव्यानीति। तानि च दक्षिणं दोः सव्या श्रोणिगुदत्रती- 

यमिति सौविष्टकृतानि । श्रोमानं ्रीहानं पुरीततं वनिष्ुमध्यु- 
दधि मेदो जाघनीमि््यापस्तम्बोक्तानि । तेन च सोविष्ट-. 
कृतानामत्रापि खिषटकृयेव विनियोगः इतरेषां हृतशिष्टानां 

च ब्राह्मणभोजनादाविति ! तत्र सवोद्गभ्य इति दितीयार्थं 

पञ्चमी । हृदयं शले प्रताप्य स्थारीपाकस्याग्रतो जुहुयात् 

` १, द दुवगन्तव्याति' क. पाठः, २. ध्येवमकरा, ३. नि 

कथं स, ४. दायदि सवोद्गेभ्योऽदाय क, ५. (प्यङ्गावेः ग. पाठः, 

६, धवि! क. पाटः. 
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हदयं शूले प्रोतं शामित्र एर प्रतापय॑ति । ततः स्थारीपाक- 
स्याग्रतो जुहोति । हितीया्थे षष्ठी । स्थापकस्य वा एक- 
देशमवदानमाच्रम् । अग्रतः अवदृानेभ्यः भग् जुहोति । ततो- 

ऽवदानानि । अस्मिन्नपि पक्ष स्विएटकूदपि विद्यत इयाहूुः ॥ 

अवदानेवां सह ॥ १४॥ | 
जहोति स्थारपाकं, नाग्रतोऽवदानानाम् ॥ १४॥ 

एकेकस्यावदानस्य दविद्िरवयति ॥ १५ ॥ 
यानि तान्येकाददश्ावदानानि तेषामेकेकस्याथीय तत- 

स्ततः प्रदेशाद् दिहिरवयति । दिर्दिरिति ग्रहणात् प्चाव- 
त्तिनामपि द्िरेवेति केचित् । नेखन्ये, प्रदशेनाथैलाद् दि- 
ग्रहणस्य ¦ यद्ेवमपार्थकं दधिर्महणं तत क्रियते अवदानधरमेषु 
द्िभ्रहणमेव यथा स्याद् देशादिनियमो मा मृदिति ॥ १५॥ 

आृतेव हृदयश्रुटेन चरन्ति ॥ १६॥ 
आवृन्नाम मन्त्रवजिता क्रियापरिपादी । अनुपदेशा- 

देव मन्त्राभावे सिद तल्मतिपेधोऽन्येषां धर्माणां प्राप्यः । 

क ते । आहापर्तम्बः -- 'अनुपस्पृशान् हदयशुटमुदङपरे- 
त्यासञ्वरेऽप उपनिनीय शु्कादरयोः सन्धाबुदासयती'ति । 

अस्माकमपि ष्टुदयशरुटमुपोयमानमिःत्यादि ॥ १६ ॥ 
इति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृह्यवृत 

प्रथमाध्याये नवमः खण्डः | 

१. भ्यति ततोऽवदाना' ग. पाठः, २. विमि" क पाठः. 

३. द्वेऽपि तः, ४, के पुनस्ते आ! ५ प्मनुमन्त्रपेदि॥ ग. पाठः. 
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च, 

दुश्षमः खण्डः] अनावरिटोपेतम् | ५ 

अथ दशमः खण्डः । 
चेलययज्ञे प्राक् सिवषटकृत्चेप्याय बलि हरेत् ॥ १॥ 

इह कथित् केनचिदर्थनार्थी, या एताः प्रतिजनपद्- 
मायतनेषु देवताः पूज्यन्ते तासां मध्ये यां च भजते यां च 
परं मन्यते तस्ये प्रतिशृणोति पशुना स्थालीपाकेनाज्यिन वा 
यच्चान्यदेवें युक्तं तेन ला य्य इति । म तस्मिन्नर्थे पिद तां 
देवतां तेन हविष यजते तस्मिन् विषय इदमुच्यते । चैत्य- 
मायतनम् इह तात्स््यात् ताच्छव्यं चेत्यस्थस्य दैवतस्य यन्ञ- 
शरस्ययक्ञः । अपर आह -- यत्र दर्यं देवता काम इति स 
चित्तपरिकच्पिते स चित्ते सवश्रैत्यः । गम्भीराञ्ञ्यः । 
'अग्ययीमावान्चेत्यत परिमखादेग्रहणम । तेषु चित्तशाब्दः 
पठितव्यः । चेयश्चासौ यज्ञश्चेति चेत्ययन्ञ इति। तस्मिन् सङ्- 
स्पितेन हविषाञ्यभागान्ते हला छिष्टकृतः प्राक् तस्मे चेत्याय 
तदेव हविषि हरेत् प्रयक्षेण निवेदयेत् । प्चात् स्विष्टकृत् । 
तस्याप्यवदानं पूवमेव । तदायतनवापतिनेऽमुप्मे स्वाहेति 
प्रधानहोमः । पुनश्रैयायति वचनं प्रतयक्षहरणायम् । स्वै. 
प्रेव कसु आगन्तुकानि प्राक् चिषटकृतः । प्राक् सिष्टकू- 
त इति वचनमस्मिन् कमणि हामोऽस्तीति प्रदशनाधैम् | 

अन्यथा बटिहरणमाव्रमेव स्याद् यज्ञशब्दस्य तावत्यपि दृष्ट: 

त्वाद् यथा भूतयक्त इति ॥ ६ ॥ 

ययु वे विदेशस्थम् ॥ २॥ 
१, श्वा खिषट्ृतः प्रोक्तस्मे च वेत्याय तदेव बलि हरे य' ग. पाठः. 
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यजेतेति देषः । उवै इति निपातौ वाक्यालङ्कार 
विप्रकृष्टो देशो विदेशः ॥ २ ॥ 

यदि विदेशस्थं चैत्यं यजेत यदा चोटेषु सितः सोमनाथं, तदां परत्य- 

षहरण।योगात् किं कतेव्य तदाह -- 

पलारादूतन ॥ ३ ॥ | 

हारयेदिति रषः । पटाशवृक्षेण दृत कारापिता 

तेन हारयत् ॥ ३ ॥ 

यत्र वेत्थ वनस्पत इत्येतयचां दो पिण्डो कृत्वा 
वीवधेऽभ्याधाय दूताय प्रयच्छेत् ॥ ४ ॥ 

पाद॒ग्रहणादेव सिरे एतयर्चेति वचनं पिण्डकरणे 
अभ्याधाने प्रदाने चाभ्यासा्ैम् । यत्र वरेत्थ वनस्पत इरि 

हौ पिण्डो कृता एतयची अभ्याधाय एतयचा प्रयच्छे. 
दिति । पिण्डयोरेकश्चैत्याय अपरो दूताय पाथथरूपः । बी- 
व्रधो नाम स्कन्धवाद्य उभयतोबदडरिक्यः काष्ठविहाषः त- 

स्मिन् पिण्डावमभ्याधाय दूताय प्रयच्छेत् तस्य स्कन्धे नि- 
दध्यात् ॥ ४ ॥ 

इमं तस्मे बि हरेति चैनं ब्रूयात् ॥ ५ ॥ 
यश्चेयाय परिकल्पितः तमभिमुदय । तस्मा इदस्य 

स्थाने चेयस्य चतुथ्यां नामनिर्दैशः ॥ ५॥ 
अयं तुभ्यमिति यो दूताय ॥ ६ ॥ 

यो दूताय परिकल्पितः पिण्डः तमभिमुदयायं वुभ्य- 
मिति ब्रूयात् ॥.६॥ 
य मि - ग ~ = = = ~= 

१. ध्यदूतः ₹' क. ख. पाटः. 



कशमः सण्डः| जनाविलोपेतम् । ५३ 

प्रतिभयं चेदन्तरा शख्रमपि किथित् । ॥ 
अन्तरा कैश्चेयस्य मध्ये प्रतिभयं भयङ्करं कान्ता- 

रादिकं स्याच्चेत् तदा दूतस्य भयनिवृ्यर्थं शखर खड्गादि- 
कमपि किञ्चित् प्रयच्छेत् ॥ ७ ॥ 

नाभ्या चेन्नयन्तरा एवरूपमपि किथिदनेन 
तरितव्यामिति ॥ < ॥ 

तयोख मध्ये नाव्या नौता्यां नदी चेद् भवति 
तदा दूतस्य तरणाथ छुवरूपमपि किञ्चिद् अखावुपात्रादिकं 
प्रयच्छेत् । अनेन तरितव्यामिति च दृतं ब्रुयात् ॥ < ॥ 

धन्वान्तरियज्ञे ब्रह्माणमग्नि चान्तरा पुरोिट“ 
यामे वां हरेत् ॥ ९ 

धन्वान्तरिनौम चेत्यम् । वैश्रवण इत्येके । अमृतोद्ध- 
वश्चिकिस्सितस्योपदेष्टत्यायु्वेदे प्रसि: । त्र दि तीयः स्वरो- 
ऽपि हस्वः प्रसिद्धः । तस्य यज्ञे योऽस्मिन् कर्मणि दक्षिणत 

आसीनो ब्रह्मा तमर्थ चन्तरा तयोमध्ये यो घन्वान्तरेः पुरो 
हितः तस्मे अग्रे भरथमं बलि हरेत् प्रश्राद् धन्वान्तरये। 
होमस्तु धस्वान्तरय एव । यदा त्यं विदेश्चस्थः तदास्मै 
पुरोहितायेकः पिण्डः दूताय दितीयः । दमं धन्वा- 

न्तरिपुरोहिताभ्यां वरल हरेदिति दहिवचनेनोहः । अन्ये तु 
ग -- 

१. ध्ष्ये पुरोहिताय धन्वान्तरेय॑ः पुरोहितः तस्मे अग्र प्रथमं बि 

हरेत् । पश्चाद् धन्वन्तरये होमस्तु धन्वान्तरय एव । यदा विदेशस्थो धन्वा - 

म्तरिः तदा धन्वान्तरिपुरोहिताभ्यामेकः पिण्डः दूताय द्वितीयं तस्मा इत्य- 

स्यापि द्विवचनेनोहः इमं षन्वान्तरिपुराहि ताभ्यां बरं हरति भन्ये' ग. पाठः; 
१ 40715194 041 565 
६५६५९२८॥ ॥५५ १111 
1/4, 9,“ ०, क 



५१ आश्चलायनगृह्यसत्रम् [प्रथमोऽध्यायः 

पुरोहिताय कचिद्पि प्रपयक्षहरणाभावादिदेशस्थेऽपि धन्वा- 

न्तरौ बरह्याणम्निं चान्तरा पुरोहिताय बि हरन्ति ॥ ९॥ 
हति हरदत्ताचायैमिश्रविरवितायामाश्वलायनगृह्यवृत्तौ 

प्रथमाध्याये दशमः खण्डः | 

अथेकादश्ञः खण्ड; 

उपनिषदि गभ॑टम्भनं पुसवनमनवखाभनं च ॥ १॥ 
गर्भो येन रम्भ्यते निषिक्तं वीयेममोघं भवति तद् 

गभमलम्भनम् । येन स गभः पुमान् भवति तत् पुंसवनम् ! 
येन स गर्भान दुभ्यति न खवति तदनवटलाभनम् । एतानि 
त्रीणि कृमीणि उपनिषद्याम्नातानि तथेव कतेभ्यानि । शा- 
खान्तरोपनिषयास्रातानामप्यागमय्यानुष्ठानार्थं बचनम्॥ १॥ 

यदि नाधीयात् तृतीये गभेमासे तिष्येणोपोषि- 
तायाः सरूपवस्साया गोदधानि द्रो द्रौ माषौ यवं च 
दाधे प्रसृतेन प्रारायेत् ॥ २ ॥ 

यदि नाधीयात् व्यत्ययेन परस्मपदम् । स्मरणा्थोँ 
वा धातुः । यदि तामुपनिषद्ं नाधीयीत न स्मरेदा तदा कि 

कतेव्य॑म् । तदुच्यते । तृतीये ग्ममासे तिष्येणोपोषितायाः 
सरूपवतसाया गोदेधनि दो हो च मापौ यवं च दधि प्रसुतेन 
परारायेत । तच्र गभलम्भनं गृहयान्तरेपु ब्रहपु प्रसिद्धम् । 
तत्रापस्तम्बः -- रजसः प्रादुभोवात् स्नातामृतुसमव्रिशन 
उत्तराभिरभिमन्त्रयते', "चतुर्थीप्रभया पोडस्षीमुत्तरामुत्तरां 

१. म्ब्रह्मणमभि चेत्यारिषः क.ख.पाठः. २. ष्दा एवम् | 
तुः ख. पाठः. ३. न्यव! ग. पटः. 



एकादशः खण्डः] अनाविोपेतम् । ५५ 

युग्मां प्रजानिःश्रेयस मरतुगमन इ्युपदिशम्तीःति । इह तु 
पुंसवनमनवलोभनं चोच्यते । तत् तर्तीये गभमासे कर्तव्यम् । 
तिष्येणेति नक्षत्रे च दुपीःल्धिकरणे तृतीया । प्राशनेन 
चास्य सम्बन्धः नोपवासेन । उ्योतिःशास्रे कल्पान्तरेषु च 
तिष्य एव पुसव्रनं विहितम । तत्रापरतम्बः -- धुसवनं 

व्यक्ते गभ तिष्येणति । किञ्च, 
८“नक्षत्रमुपवासश्च प्रदानस्य गुणौ मतौ । 
गुणानां च पराथस्ादसस्बन्धः समस्तः ॥" 

समानं रूप यस्य स सरूपः सरूपो वत्सो यस्याः सा सरू- 
पवत्सा एवम्भूताया गौदधनि । सप्तमीनिदेश्षात् प्रक्षिप्येति 
गम्यते । दौदहोौ चमप यवं चप्रक्षप्य तद् दपि पूवर 
पोषिताया मायायाः प्रसनन प्रायत् तामेव । उपवासश्च 

रात्रावभोजनम् । आंपतवरस्तमेव काटान्तरे भां जनमे यापस्त- 

म्बधमे प्रदुरोनात् । प्रसृतोऽधाज्ञटिः । दा दाविति वीप्ता- 
वचनं वक्ष्यमाणप्रसृतपिक्षम् । एकरिमस्तु प्रसृत दयौ माषा ॥ 

किं पिवसि फं पिवसीति प्रष्टा पुंसवनं पुसवन.- 
मिति त्रिः प्रतिजानीयात् ॥ ३॥ 

प्रतिज्ञानं प्रतिवचनम् । पादनतीं मायौ भत। प्रच्छति 
किं पिवसीति । सा प्राह -- पुसतनमिति । अत्रापि वी- 

तसावचनं वक्ष्यमाणप्रसृतापक्षम् । त्रिरियनुवाद्ः। एव त्रीन् 

्रसृतान् ̀  इयेव मदे एवं तवदुषदेशंः । अपर आह - 
परतिपाशनमाघ्रत्तम् एवं प्रइनः प्रतिवचनं चेति । अस्मिन् 

पक्षेऽपि त्रिरियनुवादः॥ ३ ॥ 

श {शः प्रतिधाशः अ! ग, पाट 



५६ आश्वकायनगृद्यसुज्रम [पथमोऽध्यायः 

एवं जीन् प्रखतान् ॥ ५॥ 

एवमुक्तेन प्रकारेण त्रीन् प्रस॒तान् प्रारायेत् । उक्तेन 

सह् नयः परसरताः ॥ ४॥ 

अथास्यै मण्डरागारच्छायायां दक्षिणस्यां ना- 
सिकायामजीतामोषधीं नस्तः करोति ॥ ५॥ 

उक्त पंसवनम्। अनवखोभनमुच्यते । मन्त्रलिङ्गं हि भवति 

माहं पोत्रमधं नियामि'ति । तन्न मण्डलाकारमगारं कर्तव्यं 
तस्यच्छायायां तत् कमं भवति । नासिकाबरिर्स्य हिखाद् 
दृक्षिणस्यामिति विशेप्यते। अस्मादिरोषणाद् ज्ञायते "एकाङ्ग- 
वचने दक्षिणं प्रतीयाद्” इति परिभाषा ज्ञानेन्दरियेषु न प्रवर्तत 
इति । अजीतामोषधीम् अजीणी दृवामिव्युपदेशः। तां नस्तः 
करोति नस्तःकरणं नाम नासिकाविटेनान्तःप्रबेशनम् । तच्च 
खरूपेणाशक्यमिति रसीकरय कतव्यम् । तत्रापस्तम्बः -- 
‹अनवस्नातया कुमायां दृषत्पत्रे दषदयुत्रण पेषयित्वा पि- 
प्ये'ति । अनुपदेशान्मन्मरो न मवति ॥ ५ ॥ 

प्रजावञ्जीवपुत्राभ्यां हैके ॥ ६॥ 
एके आचायीः प्रजावञ्जीवपुत्राभ्यामुषिभ्यां दृष्टे ये 

सक्ते “आ ते गर्भो योनिमेतुः “अश्चिरेतु प्रथमो देवताना- 
मि'येब्राभ्यां नस्तःकरणमिच्छन्ति । सूक्तद्वयसुक्छा तदन्ते 
निषेकः । अनयोरपि सुक्तयोटिङ्गानि भवन्ति । अनवलो- 
भनमेतदिति ॥ ६ ॥ 

१, रिप्टाम्मेति मुद्रितपाठ. २. न्त्रोऽपि न, २. त्वा 
ग्, पाष्ठः. ४. भमिति ग., प्यं" कं" ख, पारः. 



दरादशः खण्डः] अनाविरोपेतम् । ५७ 

प्राजापयस्य स्थारीपाकस्य हृखा हृदयदेङम- 
स्या आरभेत । यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ 
मन्येऽह मां तद्ि्रांसं माह पोत्रमघं नियामिति ॥ ७॥ 

पसवनानवलोभनयोरपि स्थाटीपाकः । तेनादाप्रैव तं 

श्रपयित्वाञ्यमागान्ते नस्तः करणान्तं प्रजापतये खाहैति हृ 
त्वा हदयदेशमस्या भारमेत स्पृरेद् यत्त इति मन्त्रेण ॥७॥ 

८ क (< ने 

हति हरदत्ताचायमिश्रविरनितायामाश्वलायनगरृद्यवृत्ता 

प्रथमाध्याये एकादयः ण्डः | 

अथ द्रः खण्डः । 

चतुर्थे गभमासे सीमन्तोन्नयनम् ॥ १॥ 

सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नय- 
नम् । तच्च चतुथं गर्भमा कनैव्यम् । अस्मादेव समास्याना- 

दिदमचर प्रधानकर्म न गभतंस्कारः। तस्माद् “एवं चं गभ- 
माधेहीःति गर्भटिङ्गे सलयपि तरंया्रधानलवान्न प्रतिगभेम- 
स्याच्रात्तिः । न च दितीयादिपु गर्भपु चल्ारिशत्स्काराणा- 

मूनता, आधारसंस्कारदारण तपामप्ययं संस्कार इति दला । 
तस्मात् प्रथम एव गभ एतन् कमे भवति । तथाचापस्त- 

म्बः-- “'सीमन्तोचयनं प्रथम गनं चतुथं मासीति । पूवै- 
योस्तु कर्मणोः गर्भसंस्कारत्वात् प्रतिगममात्र्तिः ॥ १ ॥ 

१, प्तिद््, २, स्स्य'ग, पाटः. 

1 



५८ . आश्वलायनगृयसूत्रम् प्रथमोऽध्यायः 

आपूर्यमाणपक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः 
स्यात् ॥ २॥ 

उक्त आपूथमाणपक्षः । पुसा पुन्नामधेयेन हस्तः 
पुष्य इलयादिना । पुंसि नक्षत्र इयेव सिद्धम् । चन्द्रमसेव 
दहि योगे पुष्यादीनां नक्षत्रता । एवं सिद्धे गुरुसुत्रकरणम- 
यन्तसंयोगाथेम् । तेन तस्मिन् नक्षत्रे मध्यतोऽथे भवति॥ २॥ 

अथाभरिमुपसमाधाय पश्चादस्यानदुहे चमौ. 
स्तीयं प्राग्धीवमुत्तररोम तस्मिन्नुपविष्टायां समन्वार- 
ञ्यायां धाता ददातु दाशुष इति द्वाभ्यां राकामह- 
तति दवाभ्यां नेजमेष इति तिमिः परजापते न स्वदे. 
तान्यन्य इति च ॥ ३॥ 

जुहुयादिति रोषः। अथशब्दाश्चतुमासस्य पश्चादपि 
स्यात् । तथाच तल्वकारिणां गद्यं !सीमन्तोन्नयनं चतुर्थ 
मासि षष्ठमे वा भवतीति । अ्चिमुपसमाधायेलयादि सम- 

न्वारम्भणान्तं गहप्रवेरनीये व्याख्यातम् ॥ ३॥ 

अथास्य युग्मेन राखाटण्टप्तेन तिरन्यया च 
रारल्या त्रिभिरच कुशपिज्जूखेरूष्वं सीमन्तं उयूहाति 
भूभुवःस्वरोमिति सरिश्चतुवा ॥ ४॥ 

भथराब्द्ः प्रकारभेद् द्योतयति उपविद्य हृत्वा अ- 
थोत्थाय व्यूहुतीति । चतुथ्या ताद्यैमुच्यते । किं सिद्धं 

मवति , आधारभूतायाः सिया; संस्कारः सीमन्तव्यूहन- 
मिति सिद्धं मवति । युग्मेन समेन अखण्डयतैवार्भ- 

१. "न खण्डपितुमश्च' ग. पाटः, 



द्रादशषः खण्डः] शनाविरेपेतम् । 1“ *“ ५९ 

यितुं शक्येन । अपक्रानि फलानि शलादूनि तेषां ग्टप्सेन 
स्तबकेन ; यत्र स्तबके फटानि युग्मानि तेन । त्रिरात्रत्तो- 
जन्यो वणो यस्याः तया त्रिरन्यया दाख्द्या आरण्यस्य वरा 
हविशोषस्य, यस्यं सूच्याकारांणि रोमाणि, तस्य सूची शल- 
टी, सा कृष्णा भवति । तत्र कस्याधित् त्रिषु स्थानेषु श्वेतो 

वणः अन्यस्या अन्यथा ततो विरोप्यते त्रिरन्ययेति । कुश- 
पिज्जुैः कुशस्तम्बैः तरणकेरतेद्रैवयेयुगपद् गृहीतेरूध्य सी- 
मन्तं व्यूहति । यथा सीमन्तो भवति तथा केशान् पुथक्छ- 
रोति भूथवःस्वरोमिति मन्त्रेण त्रिश्तुवा । स्त्र मन्त्रा 
वृत्तिः ॥ ४ ॥ 

वीणागाथिनो संशास्ति ॥ ५॥ 
वीणा च गाथा च ययास्तो वीणागाथिनो । संशा: 

रिति प्रेष्यति ॥ ५॥ 
क्थ- 

सोमं राजानं संगायतमिति ॥ ६ ॥ 
अनेन प्रेषेण ॥ ६ ॥ 

गाथामाह -- 

सोमो नो राजावत मानुषीः प्रजा निषिष्टवकरा- 
साविति ॥ ७ ॥ 

असाविलत्र सम्बुदधया नद्या नामनिदंशः\ ७ ॥ 

कृस्या नयाः --. 

यां नदीमपावसिता भवन्ति ॥ ८ ॥ 

१. व्याच क. ग. परादुः, २. सस्य तकारण गम्णा ज्ञ 

कृ, स्याश्चयकररागि नमानि त्रम. मृर्ची ` ग, पष्किः. र. (णा नोम्न्ा 

श' ख, पाट, 



६० जश्वकायनगृ्यसूत्रम् [प्रथमोऽध्यायः 

यां नदीमुपरजीवन्तीप्युक्तं भवति । यथानिविष्टचक्रा 

कावेरि ताम्रपणि यमने गङ्ग सरस्वतीति ॥ < ॥ 

्ाह्मण्यश्च बद्धा जीवप्यो जीवप्रजा यथ्यदुपदि.- 
रोयुः ॥ ९ ॥ 

तत्तत् कुयोदिति रोपः । जीवन्ति पतयो यासां तीं 
जीवपयः । छान्दसो यणादेशः । जीवपल्य इति पाटे “वि 

भापा सपूवस्ये"ति डीपूनकारो । यदा तु तोन भवतः, तदा 
जीवपतय इति भवति ॥ ५॥ 

वरपभो दक्षिणा ॥ १० ॥ 
~ (~ = (~ 

दक्षिणोपदेरादन्यकतृ कमिति केचित् । नेति वयम | 

मन्त्रटिङ्घाद् अस्य मे पूत्रकामायं गभ॑माधही'ति | द्- 

क्षिणा तु व्रह्मणे देया तदभावे यस्मकस्मचित् सद्- 

स्याय ॥ १० ॥ 

दति दरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाश्वलोयनगृशयवततौ 
प्रथमाध्याये द्वादशः खण्डः। 

भथ रयादः खण्डः । 

कुमारं जातं पुरान्येरटम्भात् सपिमिधुनी हिर 
पयनिकापं हिरण्येन प्राशयेत् प्र ते ददामि मधुनो प्रत 
स्य वेदं सवित्रा प्रसूतं सघोनाप् आयुष्मान् गुप्तो दे- 
वताभेः रातं जीव दारदो खोक आस्मिन्निति ॥ १॥ 

४१, पृहे य. पुमानिति | र! ग. पट 



त्रयोदशः खण्डः सनाविलोपेतम् । ६१ 

कुमारमियनुच्यमाने जातामेति छिङ्गस्याप्रिवक्षित- 
सात् कुमायौ. अपि भरामरोति | आत्रतैव कुमार्या इयेतत् 
प्रवासादेयत्यसिमन् विषये वक्ष्यते ¦ ययव कुमारग्रहणमेवा- 

स्तु । तत्रापि लिङ्कध्याविवक्षा प्राप्नाति । किञ्च एतेन गोदानं 
षोडरो वषः इदयत्र जातस्य षोडरावपं यथा मृद्यत, अनन्तर- 

स्योपनयनस्य पोडदावप मा ग्राहीति । पुरान्यरारम्भाद् या- 
वद्न्ये न स्पृशेयुः तावदित्यधः । सपिम॑धरुनी विपमधृते 
परारयेदिति सम्बन्धः हिरण्यनिकाप हिरण्यं निकष्य निधुप्य 

तेनैव हिरण्येन प्राशयेत् भरत ददामीति मन्त्रेण ॥ १॥ 
कर्णयोरुपनिधाय मधाजननं जपति मधां ते दवः 

सविता मेधां देवी सरस्वनी सधां ते अध्ने दवायाधत्ता 
पुष्करस्रजो इति ॥ २ ॥ 

कणयोरुपनिधाय किं प्रकतं हिरण्यं न चुखं कणया- 
सपतीद्यर्थसिद्धत्वात् । यस्य मन्त्रस्य जपेन कुमारो मेधावी 
भवति स मेधाजननः } मधांत दवः सविता इलयादि- 

मन्त्रः उभयोः कर्णयो्युगपञ्जपस्यादाक्यलादथान्मन्त्रस्या 
वृत्तिः ॥ २॥ 

अंसावभिपशति अदमा ५३ परडभव हिरण्य- 
मस्ततं भव । वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शत- 
मिति । इन्दः श्रेष्ठानि दरविणानि धेद्यस्म प्रयन्धि मघ- 

बन्नृजीपीनिति च ॥३॥  _ 
मध्ये इतिकम्णाचराव्दाज् तन कल्पन मन्त्रणेव 

हयावंसो युगपदभिमृद्य पश्रादितगभ्यामन्त मकृनुभिम्- 

राति ॥ ३॥ 



१२ अश्वलायनगृद्यसुत्रम् | [पथमोऽण्याय । 

नाम चास्मे दयुः॥ ९॥ 
बहुवचननिर्देरान्मातुपितृबान्धवा इति समुदिता नाम 

दुः । कालस्तु शास्रान्तरादागमयितवग्यः । तत्र मचुः- 

नामधेय दशम्यां तु दादृश्यां वाथ कारयेत् । 

पुण्ये तिथो मुहूत वा नक्षत्रे बा गुणान्विते ॥" 
इति ॥ ४॥ 

तस्य सक्षणमाह् ~ 

घोषवदादयन्तरन्तस्थमभिनिष्टानान्तं च्यक्षरं च- 
तुरक्षर वा ॥ ५॥ 

वर्गाणां हितीयचतुथौ रहौ च घोषवन्तः तेषाम- 
न्यतमो वणं आदो कर्तव्यः । यरलवा अन्तस्थाः तासामन्य- 
तमो मध्ये कतैव्यः । अभिनिष्टानो विस्जनीयः सोऽन्ते क- 
तव्यः । (अभिनिसः स्तनः शब्दसंक्ञायाम् ' इति परत्वम् । 

तच्च द्यक्षरं चतुरक्षरं वा भवति। हरो रुद्रो देवः हरदत्त भव- 

नाग इदयायुदाहरणानि ॥ ५॥ 
दमक्षरं चतुरक्षरं वेति यदुक्तं तत्र् काम्यमपीत्याह - 

द्यक्षरं पतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवचेसकामः॥ & ॥ 
 प्रतिष्ठाब्रह्मवचैसे कुमारस्य, तत्सेस्कारत्वात् ; न 

कतुः ॥ ६ ॥ 
युग्माने सखेव पुंसाम् ॥ ७ ॥ 
युग्मानि युग्माक्षराणि । एवकारात् तुशब्दाच् 

पूर्वोक्तं सवमतन्त्रम् इदमेव तन्त्रमिति गम्यते यद् युग्मा- 
स्यक्षराणि ॥ ७ ॥ 



वरयेदशषः खण्डः] मनविलोपेतब् । ६६ 

अयुजानि खीणाम् ॥ <॥ 

अयुग्मान्यक्षराणि पावती मवानीदयादीनि । एवं ता. 
वत् संम्यवहाराथस्य नाम्नः करणमुक्तम् ॥ ८ ॥ 

अथामिवादनीयस्य नाम्नः करणमाद-- 

अभिवादनीय च समीक्षेत तन्मातापितये वि- 
धातामोपनयनात् ॥ ९॥ 

अयमुपनीतो येनाभिवादयते तदभिवादर्नायं नाम । 

करणे कृलप्रययः | तदप्यस्मिन् काटे समीक्षत । पूर्वत्र दयु- 
रिति बहुवचनम् उत्तरत्र मातापितरौ विदयातामिति दिवच- 
नम् इह सेकवचनम् । तत्र न ज्ञायते कः सर्मक्षेतेति । 
नामकरणे यः प्रधानभूतः कतां स समीक्षत । स च 
पिता । तदभावे तत्स्थानीयः । समीक्षणं च सम्यङ् निरूप्य 
करणम् । अतस्तदानीमिवामिवाद्नीयमपि नाम प्रिता सभ्य 

निरूप्य कुयौदिति, यथा परेण न ज्ञायते । ततस्तन्नाम- 
मात्रेऽपि व्रयाद् इदमस्याभिवादनीयं नामास्मिन्नवधत्स्येति । 
तन्मातापितरै विदातामोपनयनात् तदभिवादनीयं नाम 

मातापितरवव वियातां जानीयातां नान्ये । कियन्त कालम् 
ओपनयनात् आ उपनयनात् । उपनयने कृते तेनाभिवा- 

द्यस्वेति कुमारायाचक्षीयाताम् ॥ ९॥ 

प्रवासादेल पुत्रस्य शिरः परिणद्य जपति अङ्गाद- 

वात् संभवति हृदयादधिजायसे आत्मा वे पुत्रनामासि 



१४ आश्वरायनगृष्वसुत्रम् [प्रथमोऽध्यायः 

स जीव शरदः शातम् इति मूधानि त्रिरवघ्राय ॥ १० ॥ 

यदा पिता प्रोष्य प्रयागच्छति तदा पुत्रस्य शिर उ- 

भाभ्यां हस्ताभ्यां सवतो गृहीता मूधंनि त्रिखघ्राणं कृता 
अङ्गादद्गात् सम्भवसीयेकामचं जपेत् । एतत् पुत्रे प्रोप्या- 

गतेऽपि कर्तव्यं स्धायस्य तुल्यत्वात् । तथा च सयाषाट- 
गृद्ये -- “आगतं च पुत्रमिति ॥१०॥ 

आव्रतेव कुमार्ये ॥ ११॥ 
पष्ठयर्थे चतुथी । यदनन्तरम॒क्त प्रवासादेयेति तदत्र 

विधीयते । अपरे जातकमणोऽपि विधानमिच्छन्ति तद् गृ्या- 

न्तरेषु न दृष्टम् ॥ ११॥ 

इति हरदत्ताचायैमिश्चकृतायामाश्वलायनगृ्यवृत्तौ 

प्रथमाध्याये त्रयोदर्ः खण्डः । 

अथ चतुदश खण्ः 

षष्टे मास्यन्नप्रारानप् ॥ १॥ 

जन्मनः प्रमति पठे मास्यन्नप्रारानं कर्तव्यम॥ १॥ 

आजमन्राद्यकामः॥ २॥ 

यः पूत्रमन्ना्मन्नादनं कामयते स आजं प्राशयेत् | 
अजस्य वरिकारमाजं मांस, न क्षीरं दधि धृतं वा तेत्तिरेण साह- 

चयात् ॥ २ ॥ 

तेत्तिरं ब्ह्मवचंसकामः ॥ ३ ॥ 



चुदंशः खण्डः] भनाकिलोपतम् । ६५ 

तित्तिरषिकारं तैत्तिरं तित्तिरिः पक्षिविशेषः तन्मांसम् । 
म्यञ्जनतेन चानयोरपदेशः । अननं तु वक्ष्यमाणमेव व्य- 
ज्ञनत्मेन चानयोछोकि प्रसिद्धत्वात् ॥ २ ॥ 

ध्रतोदनं तेजस्कामः ॥ ४ ॥ 

धृतेन संस्कृत ओदनो धृतौदनः न तु धृतमिश्रः। यदि 
तथा स्याद् घृतं तेजस्काम इवे वरृयाद्, यथा पूररयोर्व्य- 
ञ्ञनत्येन निवेशः तथा धृतस्यापि भविप्यति ॥४॥ 

दधिमधुधृतमिश्रमन्नं प्राशयेत् ॥ ५॥ 
दुध्यादिभिर्मिश्रमन्न प्राशयदियकामसयुक्त विधिः।॥५॥ 

अन्नपतेऽन्नस्य नो दे यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्र 
दातारं तारिष उजं नो पेहिदिपदे चतुष्पदे इति॥ ६॥ 

अयं प्रारानमन्यः | सर्वेषु च प्रात्रनप्वयं मन्तरं 

भवति, नानन्तर एव निय प्रादने । ते खव्वस्मिन्नेव प्रा 

ठाने कामसंयोगेन गुणविधयः । प्रार्ने प्रकरे पुनः प्राश- 

येदिति वचनमप्येतदथेमव , कथं प्रादानमात्र मन्त्रः स्या- 

दिति॥६॥ | 

आद्रेतेव कुमार्ये ॥ ७॥ 
गतम् ॥ ७॥ 

इति दर्दताचायैमिश्रविरचितायामाश्चलायनगृहवृतत 

प्रथमाध्याय चतुद: खण्डः 

१. धे स्, पाटः. 



६६ आश्वकायनगृषसूतरम् [प्रथमोऽध्यायः 
अथ पञ्चदशः खण्डः | 

तृतीये वं चोलम् ॥ १॥ 
कतेव्यमिति रोषः । जाताधिकाराञ्जन्मनः प्रभति ॥ 

यथाकुरुधमं वा ॥ २ ॥ 
यस्य यादृशः कुटधमेः तस्य तथा वा कतेव्यम् । 

प्राग्वा पश्चाहा | यस्यापि कुटधर्मो नियतः तस्यापि तृतीयो 

वर्पो विकस्पेन भवति ॥ २ ॥ 

उत्तरतोभनर्व्ीहियवमाषतिरखानां पथक् प्रणे्ञरा- 
वाणि निदधाति ॥ ३) 

पृथग््रहुणाद् त्रहीणामेव पृणेमेकं रारावम् । एवे यवा- 
नाम् एवे माषाणाम् एवं तिटानाम् । सुहिताथयोगे षष्ठी 
(पूरणगुणमुहितः इति ज्ञापकात् । यथा ओदनस्य पूणौ- 

दात्रा इति । तानि चारि पात्राण्युत्तरतोऽभ्रर्निदधाति 
स्थापयति । ₹दारावाणां परस्परस्पर्योऽपि न दोषः पृथग 
हणस्यान्याथतात् ॥ १ ॥ 

पश्चात् कारयिष्यमाणो मातुरुपस्थे ॥ ४ ॥ 
यद्र तत् कमं स कारयिष्यमाणः कुमारः । स पशाद्- 

म्रेमातुरुपस्थे । किम् । “उपनिहितानि भवन्तीति वक्ष्यमाणं 
क 

विपरिणामेन सम्बन्धनीयम् । उपानिहितो भवतीति ॥ ४॥ 

आनडुहं गोमयं नवे शरे शमीपणानि चोप- 
निहितानि भवन्तीति ॥ ५॥ 

१. भयेन तत् कमं प्रवतत स' घ, पाठः. 
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, आनडुहं गोमयं नवे शरतरे । पूववत् सम्बन्धः पशा- 
दपनरुपनिहितं भवति । शार्मापर्णानि चोपनिहितानि भवन्ति 
पश्ादप्नेनेवे शराव इयेव ॥ ५ ॥ 

मातुः पिता दक्षिणत एकविंदातिकुशपिञ्जूला- 
न्यादाय ॥ ६ ॥ 

आसीतिति शेषः । कुमारस्य पिता मातुरदक्षिणतः 
कुशस्तम्बान्यादायासीत । मातशितिवचनमसनेक्षिणतो मा- 

मृत् । अस्मिन् पक्ष पितुरन्यः कतौ ॥ ६॥ 

ब्रह्मा वैतानि धारयेत् ॥ ७ ॥ 
योऽस्मिन् कमणि व्रह्मा म एतानि कुरापिञ्जुलानि 

गृहीखा धारयेत् । अस्मिन् पक्षे पितैव कन्त । ब्रह्मा च ख- 
स्थान एवासीनो धारयेत्। मातुदक्षिणत इतत तु पितुपक्ष ॥ 

पश्चात् कारपिष्यमाणस्यावस्थाय शीतोष्णा 
अपः समानीयोपष्णेन वायवुदकन हीति ॥ ८ ॥ 

रीताश्चोष्णाश्चापर उभयीः समानयति मिश्रयति 
उष्णन वायविति मन्त्रेण ॥ ८ ॥ 

तासां गहीखा नवनीतं दधिद्रप्सान् वा प्रद- 
क्षिणं शिरखिरन्दति ॥ ९ ॥ 

तासां समानीतानामपामेकदेश्ं गृहीया नवनीतं 

दधिकणान् वा ताभिः सह गृहा कुमारस्य हिरः प्रदक्षिण 

वरिरुन्दति दद्यति ॥ ९ ॥ 

१. "नि गृहीत्वासी' ग. ध. पाठः, २. प्प क. स. पाठः, 
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अदितिः केशान् वपताप उन्दन्तु वचस इति ॥ १०॥ 
अयपुन्दुनमन्त्रः ॥ १० ॥ 

दक्षिणे केशपक्षे चीणि श्रीणि कुशपिज्जुलान्य- 
भ्यात्माग्राणे निदधाति ओषधे त्रायस्नामिति । स्व- 
पिते मेनं हिंसीरिति सोहन क्षुरेण ॥ ११॥ 

संदधातीति रोषः । सपिञ्जूलान् केशान् रेन ्ु- 
रेण सेदधाति खधिते मेनं दिसीरिति मन्त्रेण । क्षुरस्य छोह- 
सान्यभिचारऽपि सोहेनत्युचते शाखान्तरोक्तस्ता्रमयः क्षुरो 
यथा न स्यादिति ॥ ११॥ 

प्रच्छिनत्ति येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्य विद्वान् । तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्माञ्नर- 
दध्ियिथा सदिति ॥ १२॥ 

तेन क्षुरेण सपिज्जूलान् केशान् प्रच्छिनत्ति येनाव - 
पादिति मन्त्रेण ॥ १२॥ 

प्रच्छिद्य प्रच्छिद्य प्रागय्राज्छभीपणंः सह मात्रे 
प्रयच्छति तानानट्हे गोमये निदधाति ॥ १३॥ 

| प्सा वक्ष्यमाणप्रच्छेदनापक्षा । प्रागम्रानिति दी- 

यमानानां प्राग्रता विषायते । शमीपर्णेः सह एकीढकय मा- 
तस्ते ददाति । सा तानानड्हे गोमये निदधाति । अत्र 
प्रागग्रताया नियमो नास्ति ॥ १३॥ 

येन धाता बृहस्पतेरग्नरिन्द्रस्य चायुषेऽवपत् । 
तेन ते आयुषे वपामि सुश्छोक्याय स्वस्तय इति 
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द्वितीयम् । येन भूयश्चरात्ययं योर् च परयाति सूयम् । 
तेन ते आयुषे वपामि सुश्छोक्याय खस्तय इति तु- 
तीयम् ॥ १४ ॥ 

प्रच्छिनत्तीयव ॥ १४ ॥ 

सवेमन्त्रेश्चतुथम् ॥ १५॥ 

येनावपत् , येन धाता, येन भयश्चयतंः । अन्यत् 

पूवेसमानम् ॥ १५ ॥ 

एवमुत्तरतसिः ॥ १६॥ 

यथा दक्षिणे केशपक्षे प्रच्छेदनानि कृतानि, एवं तै- 
रेव मन्त्ेरत्तरे करापक्षे कतग्यानि। किं सागि, नेत्याह -- 
त्रिः आदितस्णि प्रच्छदृनानि भवन्ति । मर्वमन्त्रेधतुथ- 

भिव्येतन्न स्याददयथः । तदव दुक्षिणपु चतुषु प्रच्छदनपु 

त्रीणि त्रीणि दादरा उत्तरपु त्रीणि त्रीणि नव इत्यकविरतेः 

पिञ्जृलानां विनियोगः ॥ १६ ॥ 

्षुरतेजो निग्रजेदर यत् क्षुरेण मचयना सुपे- . 

शसा वप्ता वपसि केशान् । शुन्धि रिरो मास्यायुः 
प्रमोषीरोति ॥ १७ ॥ 

तेजो धारा तां निम्रजेत् निमृभ्यात् निशब्दोपादा- 

नान्नीचीनं माजनं यन् क्षरेणेति मन्त्रेण ॥ १७॥ 

नापितं शिष्याच्छीतोप्णाभिरद्धिरवर्थं कुबाणो- 
शक्षप्वन् कुशली केशान् कवति ॥ १८ ॥ 
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शिष्यात् परष्येत् शीतोष्णाभिरिलयादिना प्रैषेण याः 
पूवेसमानीताः शीतोष्णा आपः ताभिरद्धिरप्कार्यं कुर्वाणः 
अक्षण्वन् क्षुरेण क्षतिमकुवन् कुटी कुर्विति परेषस्याथैः। कु- 
राटीकरणं वपनं विपरीतलक्षणया मङ्टवारवत् । °रिक्तो वा 
एषो न विहितो यन्मुण्ड' इति श्रुयते ॥ १८ ॥ 

यथाकुरधमं केश्वेदान् कारयेत्॥ १९॥ 

एकरशिखसिरिखः पञ्चरिख इति कृटधमाः । तेषु 
यो यस्य कुटधमः तेन तस्य केशवेशान् केशसन्निवेशान् 
कारयेत् । वेषानित्यपि पठे स एवार्थः ॥ १९॥ 

आवृतेव कुमाय ॥ २०॥ 
होमादिकं सवै टटुप्यते । वपने तूष्णीं कर्तव्य- 

मिथः ॥ २० ॥ 
इति दरदक्ताचायमिश्रविर्रीचितायामाश्वखायनगृ्वृत्तौ 

प्रथमाध्याये पञ्चदशः खण्डः | 

अथ पोटश्षः वण्टः। 

पतेन गोदानं षोडक्चे वषे ॥ १॥ 

गोदान नाम व्रेद्तं तदतेन चोटकमणा व्याख्या- 
ॐ = 9 ८ + ^= [9 म 

तम् । षोडरो वर्प कतव्य, न ततीये | विरोषो वक्ष्यते॥ १॥ 

केदारब्दे तु दमश्चुशब्दान् कारयेत् ॥ २॥ 
चोटकर्मणि मन््रगतो यः केदाराब्दः अदितिः केशान् 

वप्ता वपि कंशानि'ति तत्स्थाने रमश्रब्दान् ब्रयात् | 
नक ~ ~~न ---- =) ~ ~ =-= ~~ --~~ ~¬. ---- ~ ~ -~ ~ = ----~ ~~ 9 = क 

१, ५या रसिक. ख. ग. पाठः, २. धे तत्र विशेषाप्तेवग, पाठः 
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अदितिः दमश्रूणि वपतुः, "वता वपि दमश्रणी'ति । केशयब्द 
इयेकवचनं जातिपरम् । एवं च दमश्ुशब्दमिति वक्तव्ये 
बहुवचनं व्रिधिगततस्यापि केशरब्दस्य स्थाने रदमश्रशान्द्- 
प्रवेशार्थं, यथा दक्षिणे केरपक्ष इलस्य दक्षिणे रमश्चपक्ष 
इति ॥ २॥ 

इमश्रणीहोन्दाति ॥ ३॥ 

इह गोदाने रमश्रुण्युन्दाति, न केशान् ॥ ३ ॥ 

शुन्धि शिरो मुखं मास्यायुः प्रमोषीरिति ॥ ४॥ 

षुरनिमाजेन मुखशब्दोऽधिक इति विरोपः ॥ ४ ॥ 

केशदमश्चरोमनखान्युदक्संस्थानौनि संप्रप्यति॥ ५॥ 

नापितस्य शासने विदोपः शीतोप्णाभिगन्यारभ्याक्ष- 

ण्वन् केरादमश्रुनखलामान्युदक्सस्थान कृशर्टाकर्विति ॥ ५॥ 

आष्ठुय वाग्यतः स्थिखाऽहःरपमाचार्यसकाशे 
वाचं विसृजेत वरं ददामीति ॥ ६ ॥ 

आघ्रुय स्नात्वा कूतवाग्यमनः अहटशषं तिष्ठद, ग- 
मनासनदाथनादि न कुयात् । तत आनाय्य सकार वरं 
ददामीति वाचं विसृजन ॥ £ ॥ 

को वरः तदाह 

गोमिथुनं दक्षिणा ॥ ७॥ 

धनुश्च ऋषभश्च गोमिथुनं सा दक्षिणाचार्याय॥७॥ 
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संवत्सरमादिशेत् ॥ < ॥ 
एवं कमं दत्वा संवटसरं तमादिशेत् अपरेदुरहनि ॥ 
इति दरदत्ताचायमिश्रविरचिनायामाश्वलायनगृद्वृत्त 

प्रथमाध्याये षोडशः खण्डः | 

अथ सप्रहुश्चः खण्डः | 

अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥ 
जाताधिकाराञ्जननादारभ्याए्ममुच्यते | 

कुमारमित्यधिक्कतेने स्जीणामुपनायनम् ॥ 

ब्राह्मणग्रहणं चाच्र शूद्रादिविनिव्रृत्तये | 
विदोषा वक्ष्यते यस्मादिह क्षत्रियवैदययोः ॥ 

बरह्मणः क्षियो वेद्य इति बोधायनादिभिः | 
उक्तानामनुटोमानामप्यत्न ग्रहणं मतम् ॥ 

पररभपदपादोऽ्यम्यतृणा प्रमादजः | 
आचायकरणे यस्मात् प्राप्नात्यत्रातमनेपदम् ॥ १॥ 
गभीएमे वा ॥ २॥ 
गमाष्टमे वर्धे यस्मिन् वषं गर्भो भृत्वा देत स गर्भः। 

सोऽषटमो यस्येति बहुत्रीहिः । षठीसमासस्तु पूरणप्रह्यथान्तेन 
प्रतिषिद्धः ॥ २॥ 

एकादशे क्षियम् ॥ ३ ॥ 
प्रकरणात् गर्भकादक्ञे वेति गम्यते ॥२३॥ 

दादर वेदरयम् ॥ ४॥ 
अत्रापि गभेद्धादकशे वेति ॥ ४ ॥ 
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अरुकेटपानाह-- 

आ षोडशाद् ब्राह्मणस्यानतीतः काः, आ दा 
विदात् क्षश्चियस्य आ चतुर्विशाद् वेश्यस्य ॥ ५॥ 

अमित्रिधावाङ् । यचप्यनतीतः काट इ्युक्तं॑त- 
थापि मुख्यात् कारदर्ध्वं कियदपि प्रायाप्रत्तं भवति । आ- 
हापस्तम्बः -- अतिक्रान्ते सावित्याः कठ ऋतुं त्रैविदकं 
बरह्मचर्यं चरेदथोपनयनं ततः संवत्सरमुदकोपस्परेनमथा- 
ध्याप्यः इति ॥ ५ ॥ 

अत ऊध्वं पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ६॥ 
अतः पषोडदादिभ्यो वर्षेभ्य उध्वम् एपामकृतप्राय- 

धित्तानां साविन्यामधिकारो नास्ति ॥ ६॥ 
अतश्च ~ 

नेनानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिव्यावेहंयुः ॥ ७ ॥ 
(विवाहः ! ग्यावाहः)कन्यागरा दानप्रतिग्रहे । रागाष्धो- 

भाद् भयादज्ञानाद् वा केनचिदुपनीतस्यापि नाध्यापनादीनि 
कक्तव्यानीस्येवम्थस्तेषां प्रतिषधः। एतच सवे प्रायाधित्त सति 

करवैव्यमेव | आहापर्तम्बः--“अथ यस्य पिता पितामह इय- 
नुपेतौ स्यातां ते बह्महसंस्तुनाः । तेामभ्यागमने साजनं व्रिवा- 
हमिति च वजयेत्। तेपामिच्छतां प्रायधित्तम्। यथ॑ प्रथमेऽति- 
करम ऋतुरेवं संवत्सरः । अथोपनयनं तत उद्कोपरपशंनम् । 
प्रतिपुरुष संख्याय संवत्सरान् यावन्तोऽदुपेताः स्युः । सतभिः 

@\ 

पावमानीभिर्यदन्ति यच्च दूरक इलयतामि्यनुप्पवित्रण सामप- 
------ -~ --~- ~~ ~ ~ ~ ~~ -~ ~~~ > = नकिः 

[^ 

१. वुः॥ कक.ख. ग. पट् 
1 

|, 
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वित्रेणाद्गिरसनेति। अपिवा व्याहृतीभिरेव। अथाध्याप्यः। अथ 
यस्य प्रपितामहादि नानुस्मयेत उपनयनं ते इमश्ानसंसुताः 
तेषामभ्यागमनं भोजनं विवाहूमिति च वजंयेत् तेषामिच्छतां 
प्रायधित्तं दादशवषीणि त्रेवि्यकं बरह्मचर्यं चरेदथोपनयनं तत 
उदकोपरपद्ेनं पावमान्यादिभिः अथ गृहमेधोपदेशनम्। ना- 
ध्यापनम्। ततो यो निवेतंते तस्य संस्कारः यथा प्रथमेऽतिक्रमे। 
तत उर्ध्वं प्रकृतिवदिति । यस्य पिता पितामहश्चाचपेतो इति- 
राब्दात् खयं च षोडरादिभ्य उध्वै ते तथाविधा माणवका 
बरह्महण येव कीतिता वेदवादिभिः । तेपामभ्यागमनादि व. 

जयेत्। अभ्यागमनं यज्ञाथमुपसप॑णं गृहागते प्रद्युत्थानादि । 
तेषाभिच्छतामेति वचनात् न बलात्कारेण कारयितव्याः । 

यथा प्रथमेऽतिक्रमे सप्तदशात् प्रागष्टमादृध्वैमुपनयनातिक्रमे 

कतुश्चैवियकस्य ब्रह्मचर्यस्य कार; । एवमत्र संवत्सरः । 
अथोपनयनं तत उद्कोपस्पशनम् । कियन्तं काटं कैर्वा 

मन्त्रैः । प्रतिपुरुषं यदि स्वथमेवायुपेतस्तदैकं संवत्सरम् अथ 
पिता हो संवत्सरो अथ पितामहोऽपि त्रीन् संवत्सरानिति। 
अथ मन्त्राः यदन्त यच्च दूरके इति सप्त पवमानदेवत्याः। 
यजुष्पवित्रम् (आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्ि'ति। सामप- 
वित्रं वामदेव्ये तृचे गीतं कयानधित्र आयुवदिति । आ- 

ङ्खिरसं हसः शुचिषदिति । अपिवा ग्याहूतयः । एवं संव- 

त्सरे गते अथाध्याप्यः । अथ यस्य; पूर्वेण गतम् । याद् 
दावषाणि तु ब्रह्मचर्यम् । त्रिपु वेदेषु समानं तरेविद्यक 
कि क ---- - -~--~---------~ ~-- ~ --~~ 

१. पतु वेदुब्र' ख. ग. पार 
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ब्रह्मचयेम् । गुरुशुश्रूषा भेक्षचरणम् इधेतत् पावमानादि- 
भिरिति उदकोपस्परैनमिति गम्यमानत्वान्नोक्तम् । काल- 
स्यानुक्तत्वात् संवत्सरमेव । गृहमेधो गरद्यशास्रं तस्योपदेरो 
गृह्यकमभिरधिक्रियत इयर्थः । नाध्यापनं वेदस्य । तत एवं 
कूतंप्रायधित्ताद् यो निवैतेते उत्पद्यते तस्योपनयनं सं- 
स्कारः कतंभ्यः । यथा प्रथमेऽतिक्रमे अष्टमादृष्व॑मृतं तरैविदयकं 
ब्रह्मचर्यं चरेदिलयादि ततस्तु यो नि्रमृते तत आरभ्य प्रकर 
तिवयथाप्राप्तमुपनयनं न किञ् प्रायधित्तमिति ॥ ७॥ 

अटङ्कृतं कुमारं कुशटीकृतशिरसमहतेन वा- 
ससा संवीतमेणेयेन वाजिनेन ब्राह्मणे रोरवेण क्षत्रिय - 
माजन वेदयम् ॥ ८॥ 

हि.तीयानिर्देशादुपनयेदिति व्यवहितमपि सम्बध्यते । 
कुमाराधिकारे पुनः कुमारग्रहणमथोपेतपूषस्ये्युपनीतस्य 
पुनरुपनयनेऽृङ्कारो मा मृदिति । व्याख्यातं कुशलीकरणम् | 
अहतम् अनुपयुक्तमभिनवं तेन वाससा संवीतं प्रावृतम् । 
अजिनं चम तेन वा वाससा वा संवीतम् । वासोजिनयो- 
विकल्पः | एतावत् साधारणम् । अजिने विरोषानाह् -~ . 

एेणेयेन ब्राह्मणमियादि । एणी चिन्दुरहिता मृगी तस्या वि- 

कार देणेयम् । "एण्या ठञ्" । ररः विन्दुमान् मृगः । एवं 

संवीतं कुमारसरुपनयेत्। उपनयनं नाम पितुकुटाद् विधिवदा- 

चाथैङुरपापणम्। अस्मिन्नवसरे यज्ञोपवीतधारणम् । यथाह 

बोधायनः -- स्नातं वडरिखं यक्ापवीतं प्रतिमुञ्चन् वाच- 

यति ध्यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमिति ॥ ८ ॥ 

१, त्वा क, पाटः, 
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यदि वासांसि वसीरन् रक्तानि वसीरन् काषायं 
ब्राह्मणे माक्जिष्ठं क्षत्रियो हारं वेरयः॥९॥ 

व्यवहितकल्पनया योगदयमिदं व्याख्येयम् । बासा- 

सि वसीरन्निति नियो विधिः। यदि रक्तानि वसीरन् काषायं 
बराह्मण इघादिरनियो विधिः । शुङ्कस्य वणीन्तरोपादानं 

रागः कषायमज्ञिएठाहस्दरा रञ्ननद्रव्याणि ॥ ९॥ 

तेषां मेख मञ्जी ब्राह्मणस्य धनुञ्यो श्षति- 
यस्य आवी वैरयस्य ॥ १०॥ 

मुज्ञ तृणविरोषः। घलुञ्यौ धनुपोऽपनीय ग्राह्या मोवीं। 
अविरूणायुः तद्रोमभिः कृता आवी ॥ १०॥ 

तेषां दण्डाः पाशो ब्राह्मणस्य ओदुम्बरः क्षत्रियस्य 
वेस्वो वेदयस्यं केरासमितो बाह्मणस्य कराटसंमितः 
ध्षत्ियस्य प्राणसंमितो वेद्यस्य ॥ ११॥ 

ते च क्रमेण मूर्धललाटनासाग्रप्रमाणाः युपवक्राः सल- 
^. 

चोऽनभिदरूषिता गृणामनुद्धेजकाः ॥ ११॥ 

स्वे वा सर्वेषाम् ॥ १२॥ 

उक्ताश्चानुक्ताश्च । तथाच गौतमः -- यज्ञियो वा 
सर्वेषामिति । आपस्तम्बस्तु -- वाक्षौ दण्ड इलवणेसंयोगे- 

नेक उपदिशन्तीति॥ १२ ॥ 

१. (स्य तपां मतेन दण्डा भवन्ति | दण्डनियमो मेखलामिग्यांस्यातः। 
ते च शाखान्तरोक्तरक्षणा भवन्ति | के' ख. पाठः, 
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समन्वारब्थे हूलोत्तरतोऽप्ः प्राङ्मुख आचार्यो 
ऽवतिष्ठते ॥ १३॥ 

अथ कुमारे समन्वारन्धे समन्वारन्धवति जुहोया- 

चायः । शेषं स्पष्टम् ॥ १३॥ 

पुरस्तात् प्रयङ्मुख इतरः ॥ १४ ॥ 

अवतिष्ठत इदेव । इतरः कुमारः ॥ १४॥ 

अपामञ्जरी पूरयित्वा तस्सवितुवरणीमह इति 
पर्णेनास्य पृणमवक्षारयव्यासिच्य देवस्य ता सवितुः 
प्रसवेऽश्चिनोवौहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गहाम्यसा- 
विति तस्य पाणिना पाणि सादगुठं गृहीयात्॥ १५॥ 

अथाचायं आत्मनः कुमारस्य चाज्ञली अपां पूरयत्त 
अद्भिः परयति तत्राथीदाचार्यस्यान्यः पूरयति आचार्यस्य 
प्रयोजककतृत्वम् । पुणीन चात्मनोऽञ्ञिना पूरणं कुमारस्या- 
ब्लछिसवक्षारयति तत्सवितुवणीमह् इति मन्त्रेण । अवक्षारणे 

सय्थ॑तिदमासेचनम् । तथाप्यासिच्येद्युच्यते । कथम् । 
आसेचनं कयात् , न कारयेदियवमथंम् । आसिच्य तस्य 
कुमारस्य पाणि साङ्कषं गृह्णीयात् पाणिना देवस्य तेति 
मन्त्रेण । असावि सम्बुदधया कुमारस्य नामनिर्देशः कते- 
व्यः ॥ १५॥ 

सविता ते हस्तमयभीदसाविति द्वितीयम् । अ 
प्निराचायस्तवासाविति तृतीयम् ॥ १६॥ 

१, स्य प्र ङ, पाठ _ 

----~ ~ 
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सत्रिता ते हस्तमग्रभीदित्यनेन मन्त्रेण दितीयं ग्रह 
णं कुयोत् । एतेनोत्तरं व्याख्यातम् ॥ १६ ॥ 

आदिलयमीक्षयेद् देव सवितरेष ते बरह्मचारी तें 
गोपाय स मामृतेलयाचायैः ॥ १७ ॥ 

अथ कुमारमीक्षयेदाचार्थो देव सवितरिति मन्तं ्र- 
यात् । आचार्यग्रहणमनर्थंकं यथा पूर्वेषु कभेस्वाचार्थः कती 

एवमत्रापि भविष्यति । तत् क्रियते मन्त्रोऽप्याचायैस्य कथं 
स्यादिति । इदमपि पूववदेव सिद्धम् । एवं तर्हेतद् ज्ञाप- 
यत्याचार्यः अन्यत्रैवंविधे विषये इईक्षितुरेव मन्त्र इति । यथा 

€ “मुक्तवन्तमपामञ्जटिपृणमादित्यमुपस्थापयेत् तं रतानां ज- 
+तपतिरसीति ॥ १७ ॥ 

कस्य ब्ह्मचार्यसि प्राणस्य ब्ह्मचायकि कस्त 
कमुपनयते काय ता परिददामीति ॥ १८ ॥ 

परिदयादिति रषः, मन्तव्रलिङ्घात् । वक्ष्यति च एतेन 

वापनादि परिदानान्तं ब्रतादेरानं व्याख्यातमिति "पददानं 
काटश्चेति च ॥ १८ ॥ 

युवा सुवासाः परिवीत आगादिलयधरचनेनं परद- 
क्षिणमावतेयेत् ॥ १९॥ 

परतेऽपि कुमारे पुनरेनाभेति वचनादावत॑यितुरमन्त्रः 
नावत्यमानस्य ॥ १९ ॥ 

तस्याध्यंसो पाणी हत्वा हृदयदेशमाटभेतोत्त- 
रेण ॥ २०॥ 
` १, ्सादिष्यमीष. षाठः, ̀ 
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तस्य कुमारस्याध्यं सो असयोरूपरि पाणी हला गम- 
पिता तस्य हदयदेडमाटमेत उत्तेणाधर्चेन (तं धीरा स 
इत्यनेन । अथोदुभौ प्राङ्मुखौ मवतः पुरस्तादाचा्यः॥ २०॥ 

अग्नि परिसमृह्य प्रह्मचारी तूष्णीं समिधम।दध्यात् ॥ 
यदप्यसावाभनिः पत्रमे परिसमूहनेन संस्कृतः, तथा- 

पि वचनात् पुनरपि परिसमरूहितव्यः ¦ अपर आह् --वक्ष्य- 

ति सायं प्रातः समिधमादध्यादिति तदर्थोऽय परिसमूहनवि 
धिरिति। बरह्मचाश््रहणमाचायनिव्रस्यथम् । मन्त्रानुपदेशा- 

देव सिदे तुष्णीग्रहणं तृष्णीहोमधमप्राप्यथं प्रजापति मन- 
सा ध्यायन्निति ॥ २१॥ 

तमिमं तृष्णीपक्षं स्तीति ~ 

तृष्णीं वे प्राजापत्यं प्राजापत्यो ब्रह्मचारी भव- 
विन्ञायते ॥ २२॥ 
कस्त्वा कमुपनयते काय ला परिददामीति प्रजाप- 

तये ब्रह्मचारी परिदत्तस्तस्मादसी प्राजापदयः ॥ २२॥ 
इति हरदत्ताचा्मिश्रविरितायामाश्वलायनगृ्वृत्तो 

पथमाध्याये सप्तदश्चः खण्डः | 

अथएदरश्ः खण्डः । 

मन्तरेण हैके \ १॥ 
एके आचाय मन्त्रेण समिदाधानमिच्छन्ति । हका- 

रोऽभिमतल्यप्रदरीनार्थः । अन्यथा ब्राह्मणोक्तत्वात् पूवेपक्षो 
वरीयान् स्यात् । ह शब्दात् तुस्यवलतं भवति । तुल्यवल- 
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त्वाद् विकल्पः । अम्मय समिधमाहापि ब्रहते जातवेदसे तया 

त्वमग्ने वधेस समिधा बह्यणा वयं खाहेति मन्त्रः ॥ १॥ 

स समिधमाधायाग्निमुपस्प्रर्य मुखं निमा 
तरिस्तेजसा मा समनजञ्मीति ॥ २॥ 

स इत्युच्यते नियमाथेम् अन्यत्र समिदाधाने समा- 
जैनं मा मृदिति समिधो वा जपेदोति(?) । समिद्ग्रहणमनथैकं 
प्रकृतत्वात् । तत् क्रियते उभयोरपि पक्षयोयेथा स्यादिति म- 

न्त्रपक्षे चामन्त्रपक्ष च । आधायग्रहणं सायंप्रातः समिध- 

साद्ध्यादियत्रा्युत्रो विधिर्यथा स्यादिति । प्रतिनिमाजन- 
ममेरुपस्पदानं मन्त्रश्च भवति ॥ २॥ 

तेजसा द्यवात्मानं समनक्तीति विज्ञायते ॥ ३॥ 
बराह्मणाुकषणं प्ररोचनाथेम् ॥ ३ ॥ 

मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु 
मयि मेधां मापे प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि 
मेधां मयि प्रजां मय सूर्यो श्राजो दधातु । यत्ते अग्ने 
तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वचैस्तेनाहं 
वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् 
इस्युपस्थाय जान्वाच्योपसश्द्य ब्रूयाद् अधीहि भोः सा- 
वित्रीं भो अनुव्रह्यीति ॥ ४॥ 

ततो भाय मेधामिलयादिभिरभिम॒पतिष्ेत । एतच्च साय. 
प्रातः समेधमादध्यादियत्र नियेऽपि समिदीधाने मवति | 
(अ - न => = [प 

१. तवि ख. पाठ 
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आचारभ्राप्त भसितधारणम् । उपस्थाय जान्वाच्य दक्षिणजा- 
तु भमो कूताचायंमुपसगरहीयात् । उपतेग्रहणममिवादनम् । 
तच्च दक्षिणोत्तराम्यां पाणिभ्यामाचा्स्य पादौ सषा कतै- 
व्यम् । दृक्षिणेन दक्षिणं सम्येन सव्यम्। एवमुप्तगृद्य अधी- 
हि भोः सावित्रीम् इदयादिमन्त्रं व्रूयादाचारय प्रति ॥ ४ ॥ 

तस्य वाससा पाणिभ्यां च पाणी संय्द्य सावि- 
त्रीमन्वाह पच्छोऽ्॑चराः स्वाम् ॥ ५॥ 

तस्येद्युच्यते ब्रह्मचारिणो यासः तेन यथा स्यादि- 
ति । तस्य वाससात्मनश्च पाणिभ्यां ब्रह्मचारिणः पाणी सगृ- 

ह्य सावित्रीमन्वाह प्रथमं पच्छः ततोऽधचशः ततः सवामिति। 
तत्सवितुषेरेण्यमियेषा सावित्री प्रसिद्धेः, न याकाचन सव- 
तृदेवया ॥ ५॥ 

यथाराक्ते वाचयिता हृदयदेरोऽस्योध्वाङ्गटि 
पाणिमुपदधाति। मम चते हदयं ते दधामि मम चित्तम- 
तु चित्तं ते अस्तु। मम वाचमेकत्रतो जुपस्व वृहस्पतिषटा 
नियुनक्तु मद्यामति ॥ ६॥ 

सर्वेषु वचनेषु यथा दाक्नोति ब्रह्मचारी वक्तुं तथा 
वाचायितग्यम् । वाचयित्वा कुमारस्य हदवदेरो भात्मनः 

पाणिमूध्वीङ्कुटिुपदधाति "मम व्रतः इत्यनेन मन्त्रेण ॥ ६॥ 

इति हरदत्ताचार्यमिश्रविरचैतायामाश्चल।यनगृषवृततौ 

प्रथमाध्यायेऽष्टादज्चः खण्डः | 
भवन, 

४, 
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अथेकोन विंशः खण्डः । 

मेखलामावध्य दण्डं प्रदाय ब्रह्मचयमादिरेत् । 
ब्रह्मचायस्यपोऽरान कमं कुरु दिवा मा स्वाप्सीराचाया- 
धीनो वेदमधीष्वेति ॥ १॥ 

या यस्य मेखला तां तस्यावध्य यो यस्य दण्डः तं 

तस्मे प्रदाय बह्मचार्थसीत्यादिना बह्यचर्यमादिरेत् । दृष्टाथ- 
त्ादादेशस्य मन्त्राथंमपि ब्रूयात्। तमिदानीं ब्रह्मचायंपि अ- 
पोऽशान मयानुज्ञातोऽप एवारान । कमे कुरु समिदाधान- 
भिक्षाचरणादि । दिवा मा स्वाप्सीः स्पष्टम् । आचायाधीनः 
तच्छासने तिष्ठन् वेदमधीष्व इति मन्त्राथः ॥ १॥ 

द्वाद दावपाणि वेदब्रह्मचयैम् ! २॥ 
वेदस्य ब्रह्मचयेमिदयेकवचनान्तस्य समासः । एक- 

स्य वेदस्य दादशव्पीणि ब्रह्मचर्य, हयोश्वतुविंडातिः, त्रया- 
णां परत्िशत्, चतुणांमष्टाचतारिंशत् । तथाचापस्तम्बः-- 
'उपेतस्याचाथकुटे बह्मचारिवासः। अष्टाचतवारिशद्षोणि। पा- 
दनम् । अर्घेन । त्रिभिवो । दादरावराध्यंम्' इति ॥ २ ॥ 

ग्रहणान्तं वा ॥ ३ ॥ 
अथवा यावता काठेन यो वेदो गहीतो भवति, 

तावन्तं कां तस्य ब्ह्मचय॑म् । पूर्वोक्तात् कारात् प्राग्व 
वा । एवं व्रुवता त्रिविधं सानं प्रदर्दितं भवति । यथाह या- 
ज्तवत्क्यः - 

"वरेदानधीय वेदौ वा वेदं वापि यथाकमम् । 
अविष्टुतब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्ियमुदहेत् ॥ 

दूति ॥ ३॥ 
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सायंप्रातभिक्षित ॥ ४॥ 
यावदात्मने चाचायौय च पर्याप्तं तावद् भिक्षेत । 

आत्मन एव वा ॥ ४॥ 

सायेपातः समिधमादध्यात् ॥ ५॥ 
पुनः सायंप्रतग्रहणें तावन्मात्रपयुक्तं साभेदाधानं 

यथा स्यात्। तेन भोजने सति भिक्षाचरणं मवति । अपति 
नास्ति । समिदाधानं तु नियम् ॥ ५॥ 

अप्रयाख्यायिनममे भिक्षेत ॥ ६॥ 
"आदौ हृखदछन्दसः । अपपाठो वा। यो न प्रयाचे 

तं प्रथमं भिक्त । ततो यथासम्भवम् ॥ ६॥ 

अप्रलयाख्यापिनीं वा ॥ ७ ॥ 
एवेमृतां लियं वा प्रथमं भिक्षेत ॥ ७॥ 
भिक्षां भवान् ददाविति ॥ ८ ॥ 
अनेन मन्त्रेण सर्वषां वणनां पुरुषं प्रति याचनम् । 

यदा तु स्री याच्यते तदा भिक्षां भवती ददायिति॥८॥ 

अनुप्रवचनीयामिति वा ॥ ९॥ 
अनुप्रवचनीयं भवान् ददाति वा भिक्षां याचत | 

अस्मादेव ज्ञायते -- अनुप्रबचनीयाथं मिक्षान्तरमिदं, न 

सायप्रातिक्षाचरणे गुणविधिरिति । तत्र मनुराह - 

५मवसू्वं चरेद् भैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेदयस्तु भवदुत्तरम् ॥ 

इति ॥ ९॥ 

सप्र्स्यायिनम् ' ही पा? पन्य | 
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तदाचायाय वेदयित्वा तिष्ठेदहःरोषम् ॥ १०॥ 
तष्न्धमाचायाय निवे तस्मिन्नहनि यच्छिष्टं ताव- 

न्तं काठ तिष्ठेत् आसनादि न कुयोत् ॥ १० ॥ 

अस्तमिते ब्रह्मोदनमनुप्रवचनीयं श्रपयिलाचा- 
योय वेदयीत ॥ ११ ॥ 

अस्तमित इत्यच्यते । कस्मिन्नस्तमिते, आदिय । 
कुत एतत् तिष्ठदहःरोषमित्युक्तसात्, प्रिद । व्रह्मोदनं 

वक्ष्यति ब्राह्मणान् भोजयिसे"ति । तेनासो बह्योदनः अनुप्र- 

वचनीयः। (सावित्रीं मो अनुवहि' सावित्रीमन्वहि्तिच सा 

वि्यनुप्रवचनं विहितम् । तन्निमित्तोऽयं स्थारीपाकः | तत्र 

'तदस्य' श्रयोजनमि'त्यधिकारे अनुप्रवचनादिभ्यदछः निभि- 

तमपि प्रयोजनमुच्यते यथा रक्षोहागमरष्वसन्देहाः प्रयो- 
जनमित्यत्रागमः प्रयीजन व्याकरणस्येति । त श्रपयति ब्रह्म 

चारी स्थारीपाकं श्रपयिव्वाचायौय वेदयति ॥ ११॥ 

आचायेः समन्वारब्ये जुहूयात् सदसस्पतिम- 
द तमिति ॥ १२॥ 

अथाचायः समन्वारब्धे कुमारे जुहोति सदसस्पति- 
मिति मन्त्रेण ॥ १२॥ 

सावित्या द्वितीयम् ॥ १३॥ 
साविन्या प्रकृतया दितीयं होमं जुहोति । उपदेशा- 

देव सिदे दवितीयवचनमधिकाराथम् ॥ १३॥ 
--*- --~+ ~~~ ~~ ~ 9 -----9 

१. ्यादति' ख, प 
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ययचचात उध्वमनृक्तं स्यात् ॥ १४ ॥ 
द्वितीयमिति वतेते । अतः सावित्रयनुप्रवचनादूरध्व 

यघदनू क्तम् अनुत्रृहीति चोदितं वा । यथाह -- 'महानाग्नी- 
मों अनुव्रहीति समील्यासुव्रूयादि'ति। तच्च तत्र दितीय भ- 
वति । तत्र होमे विप्रतिपत्तिः यथा साषित्या होमस्तथाघ्रा- 

पि महानाम्नीमिहौम इति केचित् । अपरे महानाम्नीभ्यः 
स्वाहेति होममिच्छन्ति । एवं महाव्रतानुप्रवचने व्रतमनुयु- 
ञ्यानुकोरने प्रवुयादुत्तरमहरिति 'महात्रताय स्ाह'ति होमः 
उपनिषदनुप्रवचने “उपनिषदे स्वाहेति । अनयोस्तु पक्षान्तर- 
स्यासम्भव एव ॥ १४॥ 

धषिभ्यस्तृतीयम् ॥ १५॥ 
वचनादेकोऽयं होम ऋषिभ्यः साहैति। न तु वसिष्ठा- 

दिभ्यो होमः॥ १५॥ 

सोविष्कृतं चतुथम् ॥ १६॥ 
वचनादाञ्यभागो न भवतः । तयोर्हि सतोः पष्ठः 

स्यात् ॥ १६ ॥ 

ब्राह्मणान् भोजयिता वेदसमातिं वाचयीत॥ १७॥ 
ब्रह्मौदनाभेति पूर्ममुक्तसात् तद्पघुतचिष्टाद् व्राह्म- 

णभोजनम् । तैभक्तवल्िवेंदसमाप्तिरस्तिति वाचयीत वाच. 

येत् ॥ १७ ॥ 
अत उर्वमक्षारटखवणारी बरह्मचायध्दायी भि 

रात्रं द्वादशरात्रं संवत्सरं वा॥ १८ ॥ 

१. चव "क ष्व, च, पाट 
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अतोऽनुपवचनीयादध्वंमस्येते भवन्ति । अक्षाराशि- 
तमट्वणमोजिघ्मधःशायित्वं च । क्षारमम्टं कुचादि । 

त्रिरात्रादयो नियमस्य काटाः। उपदेशक्रमादेव सिरे अत ऊ- 
ध्येमिति वचनं पूर्वेण सह् सम्बन्धकरणार्थ, प्राग् भोजने 

(4 (५ 

नियमो मा भूदिति । तेन सुक्तवत उपनयनं सिद्धं भव्रति । 
यथाहापस्तम्बः -- आशिषो वाचयित्वा कुमारं भोजयि- 
तवेति । व्रह्मचारिग्रहणमाचायंस्य मा मृदिति ॥ १८ ॥ 

चरितव्रताय मेधाजननं करोति ॥ १९ ॥ 

चरतित्रताय योऽयं नियम उक्तः तस्यान्त इयः । 
मेधाजननमिति वक्ष्यमाणस्य कर्मणो नामधेयम् । चरित- 
वरतायेयेतदपि सम्बन्धाथेमेव । तेन यत्र मेधाजननं तत्र 
व्रतचयौ तत्रानुप्रवचनीयमियेवमादि सिद्धम् । तेन (ृता- 
कुतं केरावपनं मेधाजननं च्यत्र व्रतचयौनुप्रवचनीये इ- 

यपि न मवतः ॥ १९॥ 

अनिन्दितस्यां दिरश्यकमूरं पराश कुशस्तम्बं 
वा पङारापचारे प्रदक्षिणमुदकुम्भन त्रिः परिषिचन्तं 
वाचयति सुश्रवः सुश्रवा असि यथा तं. सुश्रषः सुश्रवा 
अस्येवं मां सुश्रवः सुश्रवसं कुर यथा तं देवाना यज्ञस्य 
निधिपोऽस्येवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयास 
मिति॥२०॥ ` 

अनिन्दितस्यामितिच्छान्दस शूषम् । यथा भयदि- 

दराभ्री अवमस्यां प्रथिव्यां मध्यमस्यामिति । तिस्रो दिशो 
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निन्दिताः दक्षिणा प्राग्दक्षिणा प्रत्यग्दक्षिणेति | एकमृटमशा. 
खाजम् । शाखाजस्य हि द मूरे भवतः, पूर्वं यस्य शासा 
छित्वा निमिता निमितायाश्च शाखाया इदानीमपरेति । मूल- 
प्रदेशे शाखारहितमिलर । पलाशापचार इति सवंथनेकमू- 
रस्यापि पलाशस्यामावे एव कुरस्तम्बपरिहार्थम् । तं ब- 
हचारी त्रिः परिषिञ्चति । आचा्यिवीचयति सुश्रवः सुश्र. 
वा अभीयेवं मन्त्रम् । यदपि सुश्रवा इति पटास्याभिधा- 
न देवाना ब्रह्मवादं वेदतां, चदुपाञुणोः सुश्रवा वै शरुतोऽसी- 
ति दशनात् , तथापि कुरशस्तम्ेऽपि मन्त्रो भवतेव वचनाद् 
देन्या गाहपत्यमुपतिषठत इतिवत् । समापतयुपनयनम् ॥२०॥ 

एतेन वापनादिपरिदानान्तं बतादेशने व्याख्या. 
तम्र ।॥ २१ 

एतेनोपनयनन वतादेशनं व्याख्यातम् | वापनादि- 
ग्रहणमलङ्कारनिवृत्यथेम् । "काय ता परिददामीःसेतत् 
परिदानम् । परिदानान्तमि्युत्तरकमेनिव्र स्थम् ॥ २१॥ 

 इदयनुपेतपुवैस्य ॥ २२ ॥ 
एवमनुपेतपूवैस्योपनयनमुक्तम् ॥ २२॥ 
अथोपेतपूवेस्य ॥ २२ ॥ 
अथ अनन्तरे वेदान्तरे उपेतपृ्ँ य इमे वेदमध्येतु- 

मिच्छति तस्योपनयने विशेषो वक्ष्यते । एवं व्रुवन्नेतद् ज्ञाप- 
यति तेन तेन प्रकारेण प्रतिवेदमुपनयनं कतव्यमिति। अन्ये 
तु सकृदुपनयनं सथैवेदा्ं मन्यन्ते । यथाहापस्तम्बः --“स- 
दभ्या वेदेभ्यः साविच्यनुच्यत एति ब्राह्मणमिति ॥ २ ३॥ 



८ भाश्वलायनगृह्यूत्म् 

कृताङ्गतं केशवपनं मेधाजननं च ॥ २४ ॥ 

कृताकृतं क्रियतांवा मा कारीत्यथैः ॥ २४॥ 

अनिस्तं परिदानम् ॥ २५॥ 
निरुक्तमभिहितम्। परिदीयते यस्मिन् कमाणे तत् 

परिदानं, यदभिहितं परिदानं तदत्र न भवतीत्यथः। न परि. 

दानमित्येव सिदे अनिरुक्तमिति वचनमुत्तराथम् ॥ २५ ॥ 

कारश्च ॥ २६ ॥ 

यो निरुक्तः काटः सोऽत्र न भवति" अत्र यस्यकस्य 

चित् काटस्यावजनीयतवादुक्तकाटस्य प्रतिषेधो ्रिधेयः । 
तद्थ पुवत्रानिरुक्तवचनम् । अभिहितः काटोऽष्टमवषादिरत् 
न भवतीति । अनारभ्यमाणे एतस्मिन् यावतो बेदानध्येतुं 
दाकनोति कुमारस्तावन्त्युपनयनानि तासिन्नेव काले स्युरिति 
सुध्रारम्भः ॥ २६॥ 

तत्सवितुवेणीमह इति सावित्रीम् ॥ २७॥ 

सावित्रीं भो अनुब्रूहीतुक्ते इमामनुत्रूयात् सदां वेम 
जपेत् ॥ २७ ॥ 

इति दरदत्ताचायैमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृद्यवृत्तो 
प्रथमाध्याये एकोनविंशः खण्डः। 

चमा! घ. पाठः, २. दान् ज' ख. पाठः. 



विंशः खण्डः] मनाविरोपेतम् । ८९ 

अथ विंश्चः खण्डः । 

ऋलिजो वृणीतेऽन्युनानतिरिक्तान् ये मातृतः 
पितृतश्चेति यथोक्तं पुरस्तात् ॥ १॥ 

वृणीते सम्भजते (कामाकमौ)थ परिगृह्णाति । अन्यूना 
अनतिरिक्ताश्च प्रमाणपरिमाणाभ्याम् । प्रमाणतो नातिदी्घी- 
ज्नातिहस्वान् परिमाणतो न अयङ्गुखीन् न षडङ्कुलीन् । एवमा- 

कारतो गुणा उक्ताः । चरित्रत आह-ये मातृत इति ॥१॥ 

युवान षविजो वृणीत इल्येके ॥ २ ॥ 
हितीयार्थे प्रथमा । युवान ऋषलिजो भवन्ति तान् 

वृणीत इति वा । एक इति वचनादध्ये कभसमथानां वरण- 
मिच्छन्ति । ऋलिगधिकारे पुनक्रलिग्प्रहणमनृलिजां चम- 
साध्वयूणां युवत्वं मा भूदिति ॥ २॥ । 

ब्रह्माणमेव प्रथमं वृणीतेऽथ होतारमथाध्वयुंम- 
थाद्रातारम् ॥ ३ ॥ 

प्रथमग्रहणमेवकारं च ऊुवेन्नपदेशक्रमस्याविवक्षां द- 
दीयति । तेन होत्रादीनामानियतक्रमो भवति अथशब्दे स- 
त्यपि ॥ ३॥ 

स्न् वा येऽहीनेकोहेयोजयन्ति ॥ ४ ॥ 
सर्वान् वा ऋलिजो वृणीते चतुर एव वा । ये्दी- 

नेकाहैर्याजयन्तीति वचनात् सोमयागेष्वेव मन्त्रवदरणं भ- 

वति ॥ ४ ॥ 
१. न्ये प्रकृतक' ध. पाठः. ` दू त्वे्रतकष. पठः 



९० आश्वकायनगृ्यूत्रम् [मरथमोऽप्यामः 

सदस्यं सप्तदशे कोषीतकिनः समामनन्ति ॥ ५॥ 
कोषीतकिनः राखाविरोषाध्यायिनः, ते सदस्य सप्त 

दरामृतिजं समामनन्ति । सप्तदराग्रहणं नियमा, कथम्, 
एक एव सदस्यः स्याद् इति श्रयन्तु सदस्यानामिति परषे 
बहुवचननिर्दैशादनेकसदस्या उक्ताः ॥ ५ ॥ 

तस्य व्यपिर्मह् -- 

स कमेणामुपद्रष्टा भवतीति तदुक्तमृग्भ्यां यमु- 
विजो बहूधा कट्पयन्त इति ॥ ६॥ 

सदस्यो ऽभिष्टूयते ततश्च सदस्यसद्धावः तस्योपद्रषटत् 
च प्रतिपादितं भवति ॥ ६॥ 

हातारमेव प्रथमं वृणीते ॥ ७ ॥ 
पुव व्रह्माणमेव प्रथममिट्युक्तम् । इदानीं होतारं 

प्रथममित्युच्यते । तदनयोहोतृब्रह्मणोः प्राप्तयोर्विकट्पः । अपर 
आह - यदा चतुणा वरणं तदा ब्रह्मण एव प्रथमं, यदा 
सर्वेषां तदा होतुरेवेति व्यवस्थितो विकल्प इति ॥ ७ ॥ 

व्रणे मन्त्रानाह -- 

अश्रि होतास मे होता होतारं खामुं दृण 
इति होतारम् ॥ ८ ॥ 

होत्रधिकारे पुनः होतृम्रहणं यदा दहितीयं होताः 

वृणीते तदाप्ययं मन्त्रो यथा स्यादिति । अन्यथा प्रथमं व्रि 
यमणि समाम्नानान्न स्यात् | अमुमिति सव॑नामस्थाने विय 
माणस्य नामनिर्दैसो दितीयया होतारं त्रा यक्ञशमीण 
मिति ॥ ८॥ 



विंशः; खण्डः]  अनाविोपेतम् । ९१ 

चन्द्रमा मे ब्रह्मा समे बह्मा ब्रह्माणं तामं वरण 
इति ब्रह्माणम् ॥ ९॥ 

अय॑ब्रह्मणो वरणमन्त्रः । उत्तरेषामपि प्रदर्शनार्थ 
कुत्स्नं पठितम् ॥ ९॥ 

| आदित्यो मेऽष्वयरिव्य्व्युम् । पर्जन्यो म॒ उ- 
द्ातेप्युद्रातारम् । आपो मे होाशंसिन्य इति होत्रकान्। 
रदमयो मे चमसाध्वयेव इति चमसाध्वर्यन्। आका- 
रो मे सदस्य इति सदस्यम् ॥ १० ॥ 

आदित्यो मेऽध्वर्युः स मेऽष्वयुरष्व्य मं वृणे । प- 
जेन्यो म उद्रातास म उद्रोतोद्वातारं लाम् व्रणे । आपोमे 

होत्रारोसिन्यस्ता मे दो्राशेसिन्यो हो्ाशंसिनीर्वोऽमूर्रणे । 
रदमयो मे चमसाध्वयैवस्ते मे चमसाध्वयेवश्चमसाध्वयून् 
वोऽमून् बणे । आकाशो मे सदस्यः स मे सदस्यः सदस्यं 
तामु वृणे इतीतरेषां वरणमन्त्राः ॥ १० ॥ 

स श्रतो जपेद् महन्मेऽवोचो भर्गो मेऽवोचो भगो 
मेऽवोचो यरो मेऽवोचः स्तोमं मेऽवोचः कटति मेऽवो- 
चस्तृसि मेऽवोचो भुक्ति मेऽवोचः सवं मेऽवोच इति ॥ 

तत॒ इति वचनात् सवस्य वृतस्य जपो भवति, 
नानन्तरस्येव सदस्यस्य । संग्रहणं जपस्य वरणस्य चानन्त- 
याथम् । अन्यथा सर्वान्ते जपध्योपदेशाव् सदस्यवरणान- 
स्तरमेव सँ जपेयुः । सम्रहणात्त वरणानन्तरमेव जपो म- 

वरति ॥ ११॥ 
जपिता होतः स ते हाताहं ते मानुष इति 

होता प्रतिजानीते ॥ १२॥ 
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प्रतिज्ञानमम्युपगमः । जपे प्रकते पुनजपितेति व 
चनं कथम् । अन्यमपि जपं जपित्वैव प्रतिजानीत इयेषम- 
थम् । कः पुनरसौ । तन्मावतु तन्मा विशतु तेन सुक्षिषी- 
येयेषः । कस्मात् पुनः सोऽपि जप इहैव न पठ्यते । का- 
रणमुत्तरप्र वक्ष्यामः ॥ १२ ॥ 

चन्द्रमास्ते बह्मा सते ब्रह्य ॥ १३॥ 

अहं ते मानुष इदयनुषज्यते । प्रतिजानीत इयेव ॥ 
एवमितरे यथादेशम् ॥ १४ ॥ 
अध्वय्वादयो यथादेशं येन प्रकारेण वरण आदेरान 

कृते तदनुरूपं प्रतिजानते । त्था -- आदिलस्तेऽध्वयुः 
स तेऽष्वथरहं ते मादुषः, पञन्यस्त उद्राता स त॒ उद्राताहं 
ते मानुषः, आपस्ते होत्रारंसिन्यस्तास्ते होत्र रसिन्यो वयं ते 
मानुषाः, अहं ते मानुषः इति वा प्रत्यकम् , रदमयस्ते चमसा- 

ध्वयवस्ते ते चमसाध्वयेवो वयं ते मानुषाः, आकाशस्ते स- 
दस्यः स ते सदस्योऽहं ते मातुष इति ॥ १४॥ 

तन्मावतु तन्मा विशतु तेन भुक्षिषीयेति च 
याजयिष्यन् ॥ १५ ॥ 

यो याजयिष्यन् भवति स एवं जपिता प्रतिजा- 
नीते । प्र्ाचक्षाणस्तु नेव्येवमर्थं याजयिष्यान्नेति वचनम् । 
प्रत्याल्यानविषयावतरणा्थं चेतत् । अपर आह -- याज- 
यिष्यत एवायं जपशेषः पूरवेस्छयाजयिष्यतोऽपीति । अस्त 



विशः खण्डः] भनाविरोपेतम् । ९६ 

पुनः कथिदयाजयिष्यन्नपि वृतः, अस्तीयाह, यथा चमसा- 
ध्वयेवः । अथ तेऽपि होमक्तयोगाद् याजयिष्यन्तो भवान्ते | 
एवमप्याधाने ये व्रियन्ते ते याजयिष्यन्तो न भवन्ति तत्र 
यागामावात् | इषटयस्तु एथग्भृताः, न तदङ्गं तहरणम् । 

तेन ते याजयिष्यन्तो न भवन्तीति य एवमाहुः ते सोमया- 
गादन्यत्रापि मन्त्रवन्नियमवहरणमिच्छन्ति । तेषां तत्र मधु- 
पर्कोऽपि प्राप्नोति । न चैव कचिदप्यनुप्ीयते । येऽहीनैका- 
हेयौजयन्तीति च पुरस्तादुक्तम्। तस्माद् यथा वयमवेचाम 
तथेव युक्तम् । कस्मात् पुनरयं जपरोषस्तपरैव नोक्तः । सर्वै 
दोषत्वात् । स्वेषां ह्ययं साधारणः रोषः पूर्वाऽशो भिद्यते ॥ 

न्यस्तमातिञ्यमकायम् ॥ १६ ॥ 
न्यस्तमन्यस्मे दत्तं प्रतिश्रुतं वा । अपिवा तेन य. 

्मिखन्ये । एवंभूतमाविञ्यं न कतैव्यम् ॥ १६ ॥ 
अहीनस्य ॥ १७॥ 

आविग्यमकायेमियेव । श्रूयते च प्तस्माद् दाद्- 
शाहेन न याज्यमि'ति । नचेवमहीनानामुपदेशानथक्यं त्रा- 

यस्तोमादिवदतिक्रान्तनिषेधानामप्यलिजां सम्भवात् ॥ १७॥ 

नीचदक्षिणस्य ॥ १८ ॥ 

नीचाल्पीयसी दक्षिणा यस्य । वहुवित्तस्यापि सतः 

तस्यािञ्यमकार्य॑म् । क्रतुसु योवा कोवा भवतु । अन्ये 

त्हीनस्य नीचदृक्षिणस्येत्येकमेव विषयं मन्यन्त । नीचद्- 
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क्षिणस्या्हीनस्याविभ्यं न कार्य, बहुदक्षिणस्य तु कार्यमे- 
वेति । श्रूयते च (ददतं वेते तमयाजयंस्तस्माददयाञ्य' 
इति ॥ १८॥ 

ठ्याधितस्यातुरस्य यक्ष्मण्हीतस्य अनुदेदया- 
भिरशस्तस्य भिप्तयोनेरिति चेतेषाम् ॥ १९ ॥ 

भ्याधितो अ्वरादिग्रहीतः । आतुरोऽखसः । यकष्मगृ- 
हीतः क्षयरोगी । प्राघान्यादस्य प्रथग्ग्रहुणमवरयं बजना- 
थम् । अनुदेर्यः समीपवतीं तेन योऽभिन्लस्यते तथ्यमतथ्यं 

वा दुष्कमायमिति । यस्य माता व्यभिचारिणी स क्षिप्त 
योनिः । इति चैतेषाम् अन्येपामप्येवेप्रकाराणामा्तिञ्यं न 
कतेव्यम् ॥ १९॥ 

सोमप्रवाकं परिपृच्छेत् को यत्नः क ऋविजः 
का दक्षिणेति ॥ २० ॥ 

सोमं यः प्रथमं वक्ति अतौ सोमेन यक्ष्यते स होता- 
रं वृणीत इति स साोमप्रवाकः । कमेण्यण् । न्यङ्कादिषु- 
द्रोनात् कुलम् ॥ २. ॥ 

कट्याणेः सह सम्प्रयोगः ॥ २१ ॥ 

याऽ्यो यज्ञ ऋयिजो दक्षिणाश्च यत्र क्याणाः तत्र 
क्म कतैव्यमिति ॥ २१ ॥ 

न मांसमश्नीयुने लियमुपेयुरा कतोरपवगोत् ॥ २२॥ 
तवादः प्रभया समातरेनो नियमों भवतः ऋति 

जाम् ॥ २२॥ | 
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एतेनाम्न बरह्मणा वाघ्रधस्वेति दक्षिणाम्मावाञ्या- 
हृति हखा यथाथ प्रत्रजेत् ॥ २३ ॥ 

य आत्विभ्यं करोति तस्य तत्समाप्ताविदं नैमित्ति 
कमुच्यतं । एतनाम्न इत्युचा दक्षिणाप्मावाञ्याहूति जुहुयात् 
तता यथाच प्रनरजत् | देशान्तरगमनमांसाशनादिकमस्य न 
प्रतिषिध्यते । पूवं तु प्रतिपिध्यतं इति ॥ २३॥ 

एवमनाहिताग्निगृद्य इमामग्ने शरणि मीमृषो 
न इदयतयचा ॥ २४ ॥ 

टुखा यथाथ प्रत्रजदिति वतते । अनाहिताभनेरालि- 
ञ्यं कृतवत ऋग्िश्च भियते । अन्यत् समानम् । पाद्- 

ग्रहणादेव सिद्धे वेति वचनं विसपष्टाथम् । ऋविग्भ्यो म- 
घुपकों देय इति व्यते । तत्र के त ऋदिज इद्यपेक्षामपने 

तुमिहव्विग्बरणमास्रातम् ॥ २४ ॥ 

इति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्वरायनगृयव्रत्तौ 

प्रथमाध्याये व्रि: खण्डः | 

अथेकरविंश्चः खण्डः । 

ऋत्विजो वृत्वा मधुपकमाहरेत् ॥ १ ॥ 
दयात् । व्रसेति वचनाद् वरणानन्तरमेव ऋषिजां 

मधुपकेः, न प्रयम् ॥ १ ॥ 

स्लातकायोपस्थिताय ॥ \ ॥ 

लातकः कूतसमावतेनः । तस्मे उपस्थिताय गुरु- 

कुलादागताय मधुपकेमाहरेत्। तत्र मनुः- 
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८तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 

स्रग्विणं तल्प आसीनमदटैयेव् प्रथमं गवा ॥” 
इति ॥ २ ॥ 

राज्ञे च॥३॥ 
मधघुपकमाहरेदियेव । अविरेषवचनात् प्रयागमनं 

राज्ञे मधुपकेः ॥ ३॥ 
आचायं श्वरुरपितेव्यमातुखानां च ॥ ४ ॥ 

चत्र षष्ठी । एतेभ्यः प्रतिसंवत्सरम॒पतिष्ठद्यो 
देयः । यथाहापस्तम्बः-- 'आचायौयदिविजे शवशुराय राज्ञ 
इति परिसंवत्सरादु पतिष्टद्य एतत् कायैम् । "सकृत् प्रवक्र 

चित्रायेति ॥ ४ ॥ 
दधनि मध्वानीय सपिंवां मध्वामे ॥ ५॥ 
मधुपकेमाहरेदिति सम्बध्यते । आनयनं निषेचनम् 

दधनि मध्वानीय मध्वखामे वा सर्षिः। स एष मधुपकैः। म- 
ध्वलाभ इति वचनान्न तुल्यविकल्पः ॥ ५ ॥ 

विष्टरः पाययमष्यमाचमनीयं मधुपकों गोरिये. 
तेषां त्रिखिरेकेकं वेदयन्ते ॥ ६॥ 

विष्टर आसनम् । पादाथमुदकं पायम् । अधौ्थम. 

ष्यम्) आचमना्थमाचमनीयम्। मघुपकं उक्तः। गोः सख्रीगवी। 
आपस्तम्बगृह्ये दीनाद्, भोरिति गां प्राह तां स उत्तरेण यजुषे 
ति 'गर्धनुमव्येति च मन्त्रे खलिङ्गदरनात्। एतेषां द्रव्याणां 

१. ततत्मती! ख. पाठः. २. 'पितुव्याये क. ख. ग. पाठ 
3. हः ग, पाठः, ४. "ति मन्त्रलिङ्गाच ए छ, पाट 



॥ 

द 

एकविंशः खण्डः. अनाविरोपेतम् | ९७ 

मध्ये एकेकं द्रव्ये मधुपक्यीय व्रिखि्निवेदयन्ते | के दातारः 

तत्परिचारका वा । तेषां च निवेदनं तत्रावसरे कमेण । 

एतेषामिति वचनमभवजातीयानां गन्धादीनां मा भूदिति ॥ ६ । 
एवं दातुः कतेभ्यमुक्तम् , मधुपक्यस्य कतव्यमाह -- 

अहं वष्मं सजातानां विदयुतामिव सूथेः। इदं 
वेमापितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासवीत्यदमग्रे विष्टर 

उपविरेत् ॥ ७ ॥ 
विष्टरो विष्टरो विष्टर इति चिरुक्ला उद्गग्रं विष्टरं 

निदधाति दाता । स च दम॑मयं क्रुचैम् । तस्मिन्युपविशेत् 
प्रतिग्रहीता अहं वर्मेति मन्त्रेण ॥ ७ ॥ 

आक्रम्य वा पादो प्रक्षालापयीतं ॥ ८ ॥ 

अथवा मोपविरोत्, पादाभ्यां विष्टरमाक्रम्य पादयाः 

प्रक्षाटनं कारयेत् | प्रक्षाटापयीतेति रूपसिद्धिशिन्या ॥ <॥ 

दक्षिणमभे ब्राह्मणाय परयच्छेत् ॥ ९ ॥ 

यदा बाह्मणः प्रक्षाटयिता तदा तस्मे दक्षिणं पादं पूव 

प्रयच्छेत् , ततः सव्यम् ॥ ९ ॥ 

सव्यं शरुढाय ॥ १० ॥ 
पू्ोक्तविपरीतम् । कषत्ियवेद्ययोयेधारचि ॥ १० ॥ 

परक्षाङितपादोऽष्यमञजलिना प्रतिषश्द्याधाचमनी- 

येनौचामलम्रतोपस्तरणमसीति ॥ ११॥ 
दुपदेशाक्रमदिव सिदध प्रक्षारितपादग्ररणमानन्तयौ- 

म् । तेन गन्धमाल्यादीनामहैणाद्रव्याणां पश्चात् प्रवृत्तिः । 

द क्ते र्. प्ल क. स. ड, पाठः. १. नान्याचाः क. पाठः. 
| 
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अध्यमञ्ललिना प्रतिगृह्य एतावानध्योपयोगः । केचित् 
मुखप्रक्षाटनमिच्छन्ति । अथराब्दाद् गन्धादीनामुत्कषः। 
आचमनीयेनाचामति आचमनयिमुदकं सकृत् पिबति 
अम्रतोपस्तरणमसीति मन्त्रेण । तत्रान्यच्छो चार्थं विधिवदा- 
चमनं प्रवत॑ते | नेन्ये, यथा मोजनोप्छमे न भवति एवम- 
न्यत्रापीति । ज्ञापकं चात्र वक्ष्यामः| ११॥ 

मधुपकंमादियमाणमीक्षते मिश्रस्य ला चश्रुषा 
प्रतीक्ष इति ॥ १२॥ 

मधुपकंमाहरति दाता । तमादियमाणमीक्षते प्रति- 
ग्रहीता मित्रस्य चयनेन ॥ १२ ॥ 

देवस्य ता सवितुः प्रसदेऽश्चिनोवौ भ्यां पर्णो 
हस्ताभ्यां परतिण्ह्ामीति तमञ्जयिना प्रतिश््य मधु वाता 
ऋतायत इति त॒चेनाविक्ष्यानामिकया चाग्न च तिः 
प्रदक्षिणमालोडय वसवस्ला गायत्रेण छन्दसा भक्ष 
यन्त्विति पुरस्तान्निमाटिं ॥ १३६॥ 

तं मघुपकेमञ्जलिना प्रतिगृह्णाति देवस्य सेति मन्त्रेण 
ततो मधु वाता ति तृचेनव्रक्षते । ततोऽनामिकया उपक 
निष्ठिकयाङ्कुल्याङ्गषठेन च तरिः प्रदक्षिणमालोडयति । आर) ङः 
वसषस्त्वेति मन्त्रेण पुरस्ता्िमाष्टं टेपमपनयति॥ १३॥ 

रद्रास्ला ब्रष्ठभेन छन्दसा भक्षयन्तिति दक्षि 
णतः आदियास्त्वा जागतेन छन्दसा भक्षयां 

१, नति मन्त्रेण ॥ ख. ग. घ. पाठः. 



दफर्िशः सण्डः] अनाविलोपेतम् । ९९ 

पश्चात् विश्वे खा देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षय- 
न्तित्यु चरतः ॥ १९ ॥ 

एवे सृद्रास्तयादिमिरमन्पेदैक्षिणादि प्रतिदिङ्णं नि- 
मां ॥ १४ ॥ 

भूतेभ्यस्त्वेति मध्यात् त्रिरद्य विराजो दोहो. 
ऽसीते प्रथम प्राहनीयात् ॥ १५॥ 

भूतेभ्यस्त्वेति मन्त्रेण मध्यात् त्रिर् गृहाति उष्वै- 
मुरिक्षपति। उद्गृह्य दिराजो दोहाऽसीति मन्त्रेण प्रथमं प्राश्ची- 

यात्। प्रथमोपदेक्षदेव सिदे प्रथमवचनमाचायेग्रदरततिक्र- 
तम् । एषा प्रवृ्िशचा्ुस्येवेविषरे विपये । तद्यथा (आयुषे 
त्वा प्राश्चामीति प्रथममन्नायाय सय्युत्तरभि'ति ॥ १५॥ 

विराजो दाहमक्चीयेति द्वितीयम् ॥ १६॥ 

मध्ये दयौचाथमाचमनं न मवति । स्मयते च “सोमे 
प्राणादिषु मधुपक च नीच्दिषटा भवन्तीति ॥ १६॥ 

मपि दोहः प्याय तिराज इति तृतीयम्॥ १७॥ 

्वयोरदीनादिहापि विशज इति पयन्तं पदं न 
चतुथ्येन्तम् ॥ १७॥ 

न सत्रम् ॥ १८ ॥ 

सर्वर मधुपक न प्रादनीयात् ॥ १८ ॥ 

न ततिं गच्छेत् ॥ १९ ॥ 

आ तृपेन पिवेत् ॥ १९ ॥ 
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ब्राह्मणायोदङच्छिषटं प्रयच्छेत् ॥ २०॥ 

उच्छिष्टं प्रारितरिष्टं मधुपकंमुदङ्मुखो ब्राह्मणाय 
दात् ॥ २० ॥ 

अलाभेऽपः ॥ २१॥ 

यदि ब्राह्मणो न छभ्यते तदापः प्रवेशयेन्मघुपकम्॥ २१॥ 

स्व वा॥ २२॥ 

प्रादूनीयादियेव । अाम इति च । ब्राह्मणस्याराभे 

सत्रं वा प्राश्चीयात् ॥ २२॥ 

अथाचमनीयेनान्वाचामति अमृतापिधानमसी- 
ति ॥ २३ ॥ 

यत् पूवैमानीतमाचमनीयं तेन अन्वाचामति अम्- 
तापिधानमसीति यजुषा ॥ २४॥ 

सदयं यदः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतामिति दिती- 
यम् ॥ २९ ॥ 

सलयमियादिना यजुषा ददितीयमाचामति ॥ २४ ॥ 

आचान्तोदकाय गां वेदयन्ते ॥२५॥ 

अथ शौचार्थं पिधिवदाचामति । तस्मै आचान्तोद 
काय । एतदेव ज्ञापकं पूरवेत्र मध्ये शोचाथं नाचमनमिति । 
उदकश्रहणिनाचमने उदकमेव प्राप्तं दशयति । तेन नालिके- 
राम्ब्वादिभिराचमनं न भवति । तस्मे गां वेदयन्ते गर्गो , 
गोरिति ॥ २५॥ 



एकविंशः खण्डः] अनाविलोपेतम् | १०१ 

हतो मे पाप्मा पाप्मा मे हत इति जपितोडकु- 
रुतेति कारयिष्यन् ॥ २६॥ | 

त्रूयादिति रोषः । क्रियासामान्यवाचिना करोतिना 
बधो रक्ष्यते । यो वधं गोरतुजानाति स कारयिष्यन् मवति । 
स हतो मे पापमो्यादि जपित्वा ॐ कुरुतेति रयात् । टा. हते- 

त्युक्तं भवति ॥ २६ ॥ 

माता रुद्राणां दुहिता वसूनामिति जपिखोमु- 
रखजतेद्युत्लक्ष्यन् ॥ २७॥ 

यः पुनगौमुत्सक्ष्यन् उत्घष्टकामो भवति स माता 
रद्राणाम् इति मन्त्र जपित्वोमु्सृजतेति व्रूयात् ॥ २७॥ 

नामांसो मधुपक भवति भवति ॥ २८ ॥ 

मांसरहितो मधुपर्को न भवाति । किं मधुपक मांसं देय- 

मिलय॒च्यते मधुपक भोजनममांस न भवतीद्युच्यते । तदने- 

नाभ्युपायेन मधुपके मोजनसुपदिदयते । दिरुक्तिरध्यायस- 
माप्तिद्रता ॥ २८ ॥ 

इति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाश्वलयनगृयवृी 

अनाविरायां प्रथमाध्याये एकविंशः खण्डः | 

प्रथम्राध्यायः समाप्तः । 

१, भुल्ष्टुमिच्छति स' स. पाठः. २. ने । नेव्याद मक. ख. 

पाठः. ३. कोनाम मो' ख. पठः. 



अथ दिलतीयोऽध्यायः। 

श्रावण्यां पोणेमास्यां भ्रवणाकमं ॥ १॥ 
मेपादिस्थे सवितरि यो यो दशैः प्रवतेते । 
चान्द्रा मास्तास्तत्तदन्ताश्त्रा्या दादश स्मृताः ॥ 
तेषु याया पोणेमासी सासा चैत्र्यादिका स्मृता। 
कादाचिक्ेन योगेन नक्षत्रस्येति निश्चयः ॥ 

तदेवं सिंहस्थे सवितरि यामावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासि 
मध्यवतिनी या पोणमासी सा श्रावणी | श्रवणयोगसतु 
भवतुवा मा वा भूत् | तस्यां श्रवणाकमं कतेव्यम् । श्रवणाश- 
व्देनापि श्रावण्येवोच्यते | धविभापरा फास्युनीश्रवणाकार्िकी- 

चेत्रीम्य' दति दशनात् । तस्यां क्रियत इति श्रवणाकमं । 
नामधयमेतदन्वधम् । कि परनरतत यः सप॑बटिरित्याख्या- 

यते । अविदपवचनात् प्रतिसवत्मरं भवति ॥ १॥ 

अक्षतसक्तुनां नवं करज पूरयिता दर्थ चव 
छिहूरणीं नवे रिक्ये निदधाति ॥ २॥ 

तवराक्षतानां धानानां सक्तवः कतेव्याः अखण्डिता 
नां यवानां तेनेवे कट पूरयिता ते कटं द्वी च बटिष्र- 
णीं बलिराद्ियते यया तां च नवे दिक्ये निदधाति ॥ २॥ 

अक्षतधानाः करा सपिपाध अनक्ति ॥ ३॥ 

अक्षतानां यवानां धानाः कृता तासाम; सर्पिषा 

नक्ति । समप्रविभागोऽयमधः । अधेश्दो नपंसकाटिङ्ग इति 
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वैयाकरणाः ¦ वेदे तु खीटिङ्गोऽपि टृ र्यते (तस्याधः शस्सा- 
र् 

धोः परिरिष्येति। सर्पिरसस्करतम् । स्थेमेतदहन्येव भवति ॥ 

अस्तमिते स्थाटीपाकं श्रपयिलेककपालं च पुरो- 
उम् अश्न नय सुपथा राये अस्मानिनि चतसृभिः प्रलय- 
चं खा पाणिनेककपाटम् अच्युताय भोमाय स्वाहेति ॥ 

अस्तमित आदिसे स्थाटीपाकमककपाटं पुरोडाशं च 

श्रपयित्वा अभ्रे नयेति चतसृभिः प्रव्यचं स्थाखीपाकं युहोति। 
अच्युताय भौमाय स्वाहेति मन्त्रेण पुरोडाशम् । सवहृतोऽये 
पुरोडाराः । कारणमुत्तरत्र वक्ष्यामः । तत्रावदानमथदुप्म् । 
उपस्तरणाभिधारणयोश्त सव्यन पाणिना प्रवरत्तिमिण्डन्ति | 
इह स्थाटीपाकपुरोडाडयोः श्रपणविधानात् सक्तूनां धाना- 

नां च विधिवच्छृपणं न मवति । यथासिद्धानामेव ग्रह 
णम् । प्रत्युचग्रहणादगन्तेन होमः न स्वाहाकारेण ॥ ४ ॥ 

अवष्टुतः स्यादाविश्ृष्ठो वा॥५॥ 

अयं पुरोडाशः अवष्टुतः घृते निम्नः स्यात प्र 

कारापृष्ठो वा । कस्मिध्ित् पात्रे निधाय तथा धृतेन पर्पिकः 

कायः यथाय निमस्नी भवति, आविःपृषठा वा भवति ॥ ५॥ 

मा नो अप्नेऽवखजो अधायेत्येनमाषयेनाभिजु- 

हाति ॥ ६ ॥ | 

१. “धाः + (चोष्य मध्ये निषि दधाति ग. पाटः. 

९. (सफिकमसं' ग. घ. पाठः. ४. ष्टा अ' ख. पाटः. 
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एनं पुरोडाशमारायेन यस्मिन् धृते पुरोडाश आश- 
धितः म्नः तेन घृतेनाभिजुहोति एनाभेति वचनादखण्डि- 
तस्यास्य होम इति ज्ञाप्यते ॥ ६ ॥ 

शं नो भवन्तु वाजिनो हवेष्वित्यक्ता धाना अञ्न- 
लिना ॥ ७ ॥ 

जुदोतीयेव । अञ्खिनेत्यु मयेोदेस्तयोव्यौ पृतत्वादुप- 
स्तरणाभिधारणयोरन्यः कतौ ॥ ७ ॥ 

अमात्येभ्य इतरा दब्यात् ॥ < ॥ 

अमाव्याः पुत्रादयः तेभ्य इतरा अनक्ता धाना ददयात्। 

एतावद् गृह्ये करोति ॥ ८ ॥ 

करशात् सक्तूनां दर्वीं पूरयिता प्रायुपनिष्कर- 
म्य शुचौ देरोऽपोऽवनिनीय सर्पदेवजनेभ्यः स्वाहेति 
हा नमस्करोति ये सपः पार्थिवा ये आन्तरिक्ष्या ये 
दिव्या ये दिरयास्तेभ्य इमं बरलिमाहा्षं तेभ्य इमं ब- 
किमुपाकरोमीतिं ॥ ९॥ ` 

अथ रिक्यं गृहीत्वा प्राङ्मुख उपनिष्कम्य शुचौ 
देरोऽपोऽवनिनीय नवात् कलशाद् गहीतः सक्तुभिदैवीं पूर- 

यित्वा जुहोति । सपैदेवजनेभ्यः स्विति हता नमस्करोति 
ये सपा इति मन्त्रेण । मन्त्ररिङ्गत् सर्भ्यो नमस्कारः | 
शुचो देदा इति वचनाद्धोमते ऽप्यनर्निव्रत्तिः। शुचाविति व- 

चनात् स्वभावतः शुचररण्यस्य ग्रहणमिच्छन्ति ॥ ९॥ 
ण, कोभ ००७५ 

१, न्ति अध्योपरि प्रर्च्योतयति । ए" क, ख. पाठः. 



भनाविरेपतम् | १०५ 

प्रदक्षिणं परीत्य पश्चाद् वलटेरुपतरिर्य सर्पो 
सतां सपणामधिपतिरस्यन्नन मनुष्यां्ायसेऽपरपेन 
सपान् यज्ञेन देवास्त्वयि मा सन्तं तपि सन्तः सपा मा 
हिंसिषुः ॥ १० ॥ 

अथ ते बे प्रदक्षिणं परीय पश्चादस्योपविद्य ज- 
पतीत्यघ्याहायम्। बरिग्रहणेऽक्रियमाणे पश्राच्छब्द्ः काटवा- 
ची राङ्येत । तथा सति पूहतिरवस्थितसय प्राप्रोति । ब- 
लिग्रहणाद् दिम्बाची भवति ॥ १० ॥ 

धरुवान्ते परिद दामीति ॥ ११॥ 
परिददातीलध्याहायम् । साका इक्षतान्मन््रलिद्गाचच। 

धुवान्ते परिददामीर्येवं परिददाति कसम प्रुत्राय सम्बोध्यमा- 
नाय । ध्रुवो नाग मर्पाणामधिपतिः | हे ध्रुव! अन्ते अस्य 
कर्मणोऽन्ते परिद्दामीति सन्त्राधैः | ध्रुवान् निश्वलान् ते तुभ्यं 
परिददामीयन्ये ॥ ११ ॥ 

एवं सामान्यक्तस्य परदानम्य विभज्य वचनं ~ 

धुवामुं ते धुवागुं ते इ्यमास्याननुपुत्र रुव मां ते 
परिददामीत्यासानमन्ततः ॥ १२॥ 

अप्रुमित्यस्य स्थने अमात्यानां नामनि हितीयया 

प्रव! रं ते धुर! विष्णुं त इति। एवममात्याननुपूत ओेषकर- 
मेण परिददाति । अन्तस्तु ध्रुव} मां ते परिद्दामीत्यासानं 

पाश्दिदाति । अममित्यस्य स्थाने मामिति नतु नामनिर्देशः । 

तत्राथौत् स्वयंकर्तैकमेतत् कमम । अन्यकतुकतेऽप्याधिका- 
रिण एवान्ततः परिदानम् ॥ १२ ॥ 
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नेनमन्तरा व्यवेयुरा परिदानात् ॥ १३॥ 

एनं कतीरं बलि चान्तरा न व्यवेयुः मध्ये न ग 
च्छयुः ॥ १३ ॥ 

सर्पदेवजनेभ्यः स्वाहेति सायंप्रातवेलि हरेदा 
परयवरोहणात् ॥ १४ ॥ 

'मागरीष्यी प्रयवरोहण'मिति वक्ष्यति। आ तस्मात् 
सायं प्रातश्च बलि हरेत् सषदेवजनेभ्यः स्वाहेति पूर्वेणैव 
मन्त्रेण । बछिह्रणोपदेशादेव मन्त्रे सिदे पुनस्तदु पदेशाद- 
न्येषामुपनिष्करमणादीनां निद्त्तिः | सक्तवस्ु भवन्ति ष- 

लिद्रव्यत्वाद् । दवीं च मवति दुर्वी च बरिहरणीमि'ति पूर्य 
विरोषिततात् । उपविदयजपादेरपि निवृत्तिः ॥ १४ ॥ 

प्रसङ्ख्याय रेके तावतो बलीस्तदहरेवोपहरन्ति॥ 

एके आचायोः आ प्रयवरोहणाद् यावय आहुतयः 

सायंप्रातः तावतीः प्रसद्याय परिगणय्य तदहरेव तदानी. 
मेवोपहरन्ति उपहत॑ग्या इयाहुः ॥ १५ ॥ 

हृति हरदत्ताचायमिश्रपरिरचितायामाश्रलायनगृृत्ता 

द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः | 

अथ टर्तीयः खण्डः । 

आश्वयुञ्यामाश्वयुजीकमे ॥ १ ॥ 
अश्वयुगभ्यां युक्ता पोणमासी आश्वयुजी श्रावणी- 
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वद् द्रष्टव्या । तस्यामाध्युर्जाकमं भवति श्रवणाकर्मवाननिवै- 
चनम् ॥ १॥ 

निवेदानमलङ््ृत्य स्नाताः शुचिवाससः पशुप. 
तये स्थारीपाकं निरप्य जुहूयुः पशुपतये शिवाय श- 
राय एषातकाय स्वाहेति ॥ २॥ 

निवेशन गुह् तदुपटेपनाद्विभिरटङ्दरुत्य पशुपतये 

निरुप्य स्थाखीपाकं जुहयुः पशुपतये रिवयेति मन्त्रेण । 
पशुपतये निरुप्येति वचनं निवोपकाठे निभणस्य पशुपते- 
रपलक्षणं भवति, नतु मन्त्रे यावन्तो गुणाः तावदूगुण- 
क्स्य । बहूव चननिदेरात् पुत्रादयोऽप्यधिकारिणः । तत्र 
गरही जुहोति इतरेऽन्वाहरन्ते उपासते वा ॥ २ ॥ 

पषातकमञ्जिना जुष्टुयाद् उनं मे प्रयतां प्रण 
मे मोपसदत् एषातकाय स्वाहेति ॥ ३ ॥ 

पयस्यवनयेदाञ्यं तत् परपातकमितिच्छन्दोगाः । त- 

दञ्जरिना जुहुयाद् उनं मे पूय॑तामिति मन्त्रेण । धानाभिहौमे 
व्याख्यातः। अत्र सवैरुद्रयज्ञषु दिशामुपस्थानमिति वचनात 

“कटुद्राय' 'हमारुद्राया “आ ते पितः इमाहद्राय स्थिरध- 

न्वनः इति चतुभिः सूकतेशतसरो दि उपस्थाय सिषटकृदादि ॥ 

सजुतुभिः सजुर्विधाभिः सजृरिन्द्राभिभ्यां 

खाहा। सजृतुमिः सजृविधामिः सजूविशवभ्यो देषेभ्यः 
स्वाहा । सनुर्छतुभिः सनजुवधामिः सजु्ावाष्थिवीभ्यां 
स्वाहेदयाहितापरेराग्रयणः स्थापकः ॥ ४ ॥ 
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सज्रियादिभिखिभिमन्मेराहिताभ्नराग्रयणस्थाखछीपाको 
भवति । कः पुनरस्याभिः गृह्याधिकाराद् गह्य इति प्राप्तम् । 
यञ्जुहोति तदाहवनीये इति नियमादाहवनीय इति निण- 

यः । ययेवं श्रोताग्रयणप्रकरण एवायमनुकस्पो वक्तव्यः । 
दृह वचने किं प्रयोजनम् । पाकयनज्ञधमंप्रवृत्तिः ॥ ४ ॥ 

(र [ (९ 

अनाहिताभनेरपि शालाग्नौ ॥ ५॥ 

शाटाभिरपि गह्य एवोग्यते । ततश्च गृह्याधिकारा- 
देव सिद्धे पुनः शाटाभिग्रहणात् पूर्वै त्रिधानं शाटाप्रौ न 
भवनि, क तहि आहवनीये ॥ ५॥ 

इति दरदत्ताचायेमिश्रगिराचितायामाश्वनायनगृहयवृत्तौ 
द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः | 

अथ तृतयः खण्डः | 

माम॑देप्यौ प्रयवसेदहणं चतुद द्यां पोणमास्यां 
वा॥१॥ 

९6. ^= ^. च् तु ¢ = € ^ च् ५ 
मागंशीष मारे या चलुदशी पौणमासी बा तस्यां 

प्रत्यवरोहणं नाम कतंग्य, यस्य हमन्ते प्रत्यवरोहणमि'ति 

रा खान्तरे प्रसिद्धिः । तत्रापि वक्ष्यति हेमन्तं मनसा ध्या- 
यादि'ति । प्राग्वमन्तात् खट्वादिपु शितानां शीतकाटे 

® (~ 

पलाशादिर्निमिते स्वास्तरे शयनाथं हेमन्तम्रतं प्रति अव- 

१. न्तप्र' क. घ. पाटः, 
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रोहणं प्रयवरोहणम् । पोणमासीसाहचयीचतुरईदयपि शुङ्ा 
गृह्यत, न कृष्णा, नाप्युमे ॥ १ ॥ 

निवेदनं पुननेवीकृत्य छेपनस्तरणोपस्तरणेर- 
स्तमिते पायसस्य ज्॒हूयुर्पश्चेतपदा जहि पूर्वेण चाप. 
रेण च । सप्त च वारुणीरिमाः सवाश्च राजवान्धवीः 
स्वाहा न वे श्ेतस्याभ्यागारेऽहिजघान किथन | श्रे. 
ताय वैदावाय नमः स्वाहाति ॥ २॥ 

निवेशनं गृहं तदषसुच्छिन्नमिन्नं पुनर्नवीदरत्य टेप- 
नादिभिः, तत्र कुञ्यानां टेपन, स्तरणमच्छिद्रीकरणं छदि. 
पाम्, उपस्तरणं निम्नानामुच्नतीकरणम् एवं पनर्मवीद्त्या- 
स्तामिते पायसं श्रपयित्वा जुहूयुः अपश्वेतपदेति मन्त्रा 
भ्याम् । वहुवचनं पूववत् ॥ २ ॥ 

नात्र सोविष्टरत् ॥ ३॥ 

खिष्टकृदेवसो विष्टङ्कत् । अकस्मादादिवृडिः । सो- 
व्िष्टकरृतमिति वरा पाठः । न चखिष्टकृदित्युच्यमाने सर्वे- 
वास्मिन् कर्मणि सिष्टकृतः रतियेधः स्यात् । अत्रग्रहणात् 

प्रधानानन्तरं सिषक्त भवतीति प्रतिषेधः स्यात् । ययेवं 
माकारि खिषटक्रुतः प्रतिषरधः । मातावद्त्रग्रहण, ज्ञापक हि 

भविष्यति सर्वैल्ेव कमेस्वागन्त॒कानामन्ते खिष्टकृदिति । 

तस्मात् सपैतरैव खिष्टकरतः प्रतिषेधः । अत्रग्रहणेनापि क- 
मैव परामृरयते विसपष्टाथम् ॥ २ ॥ 
कक 

१. प्तीयात्" ध. पाठः. 
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अभयं नः प्राजापत्येभ्यो भूयादित्यग्निमीक्षमा- 
णो जपति रिवो नः सुमना भवेति हेमन्तं मनसा ध्या- 
यात् ॥ ४॥ 

एतदेवात्र प्रयवरोहणम् । ध्यानस्य मनोवृत्तित्रादेव 
सिदे मनसेति वचनं मनसा शब्दोच्ारणार्थम् । तच्च हेमन्ते- 
लयामन्तितविभक्या भवति ॥ ४ ॥ 

पश्चादग्नेः स्वस्तरः स्वस्तीणंस्तसिन्तुपविरय 
स्योना परथिवी भवेति जप्ता संवित् सामात्यः प्रा- 
स्छिरा उदङ्मुखः ॥ ५॥ 

अग्नेः पश्चात् खस्तरः खस्तीर्णा मवति सुप्र आस्ती- 
थत इति स्वस्तरः पलालादिकृता शय्या सः सुरु आस्वीर्णो 
भवति । उभयत्रच्छन्दसो हस्वः । तसिमिन्चेपविरेय स्योना 
पृथिवी भवेति जपित्वा संविशेत् शयीत । समायः भा- 
य॑या पुत्रश्च सहितः । प्राकिछरा उदङ्मुखः । एवच दक्षि- 
णन पार््ैन सेवशनं भवति ॥ ५॥ 

यथावकारदामितरे ॥ ६॥ 
इतरेऽमात्या यथावकाशं संविरयुः ॥ ६ ॥ 

ज्यायान् ज्यायान् वानन्तरः ॥ ७ ॥ 

` अथवा उयायान् यायान् वानन्तरो गृहिणः सर्वेभ्यो 
उयेषठोऽनन्तरः तदनुजस्तदनन्तर इत्यादि ॥ ७ ॥ 

मन््रविदो मन्त्रान् जपेयुः ॥ ८ ॥ 
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तेषाममात्यानां मध्ये ये मन्त्रविदो भवन्ति ते मन्त्रान् 

जपेयुः । के पुनस्ते मन्त्रा स्योनापृथिवी वरेति अनन्तरोक्ता 
वक्ष्यमाणांश्च अतो देवा अवन्तु नः सौर्याणि स्वस्ययनानि च| 

संहाय अतो देवा अवन्तु न इति तरिरेतां दक्षि. 
णामुखाः प्रयडमुखा उदडमुखाश्च ॥ ९ ॥ 

'ओहाङः गतो' संपूर्वोऽय रायितोत्थायासने वर्तते । 
टदयते | 

“किः रायानो भवति सक्जिहानस्तु दापरः' 

इति । संहाय रायनादुत्थाय अतो देवा अवन्तु न इव्येतामृचं 

दक्षेणारि (दि) इगुखाश्चिजंपेयुः प्रतिदिशं सदत् सकृत् ॥ 

चतुर्थ सहाय सो्याणि स्वस्त्ययनानि च जपितवान्न 
तस्त्य ब्राह्यणान् भोजयिला स्वस्त्ययनं वाचयीत्॥११॥ 

चतुथे सहाय चतुथं सहानं कृखा। चतुथवचनाद् ज्ञा- 
यते प्रतिदिशं संहाय जप इति । सहानवचनाच्च सवेशन- 

मपि मवति । तत्रापस्तम्बः-- श्रयवरुदयोत्तैरक्षिणेः पार्- 
भवस्वस्तरे सविशान्ति। दृक्षिणतः पितोत्तरा मातिवमवरिष्टान।. 
ज्येष्ठो जयेष्ठोऽनन्तरः। सहायोत्तराभ्यां पथिवीमभिभशनिति। एवं 
संवेशानादि त्रिरिति । एवे चतुथं सहाय सौर्याणि सूरयो नो 
दिव उदुयं जातवेदसमिलादीनि च खास्ति नो मिमीतामिया- 

दीनि च जपित्ान्नं भक्ष्यमोजनादिक सस्य गुणदत्करता 

तेन बाह्यणान् भोजयित्वा तैभुक्त्वदिः खस्ययनं वाचयीत 
द ० शा 

=-= ~ ~ -~-=<~ - 

१. र्रवाध. गर्पटः. २.णाज' घ. पाटः, 
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पुण्याहे वाचयेत् । अपर आह -- अतो देवा अवन्तु न इति 
तरिजपेयुरिति एको योगः। अत्र दिश्चोऽनुक्तलात् (तस्य नियाः 
प्राज्श्े्टा इति वचनाद् दक्षिणादीनां च वक्ष्यमाणलराच्च 

पराङ्मुखा इति गम्यते । तत एतापित्यदि चतुथंभित्यन्तो- 
ऽपरो योगः । एतामेवचं दक्षिणादिदिङ्मुखाश्च जपेयुः । तत्र 
पच्छो जपः आनन्तर्येण च दिशां पदेयोग इति ॥ ११ ॥ 

हृति हरदत्ताचायमिश्रयिर चितायामाश्चलायनगृषवृतै 
द्वितीयाध्याये तुतीयः खण्डः | 

अथ चतुथः खण्डः । 

हेमन्ताशीशिरयोश्चतणामपरपक्नाण।मष्टमीष्वष्टकाः ॥ १॥ 
हेमन्तिगिदिरयोतोश्चतुणौमपरपक्षाणां या अष्टम्यः 

तास्व्टका नाम कम मवति । ययपि दयोक्रलोभतवार एवापर. 
पक्षाः, तथापि चतुणामि्युच्यते अधिकमासोपजने पञ्चमनि- 
वृर्यथेम् । किञ्च बह्व चनस्य त्रिष्वेवोपपत्ेश्चतुर्थो न गृ 
ह्येत तदेथं च ॥ १॥ 

एकस्यां वा ॥ २॥ 
एकस्यां वाष्टम्यामष्टका मवति । तत्रापस्तम्बः-- ध्या 

माध्याः पौणेमास्या उपरिष्टाद् द्यष्टका तस्यामष्टमी ्ेष्ठया 
संपयते तामेकाषटकेयाचक्षतः इति । द्य कापरपक्षः ॥ २ ॥ 

पुर्वः पितृभ्यो दयात् ॥ ३) 
पूर्वे्ुःपूवेसमिन्तहानि सप्तम्यां पितभ्यः पितृपितामह- 

पितामहेभ्यो दयात् ॥ ३॥ 
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ओदनं कृसरं पायसं चतुःदारावस्य वापृपान् उ- 
दरतामवर उत्परास इदयष्टाभिहेखा यावतीभिवा का- 
मयीत ॥ ४॥ 

तिरोदनं ततः पायसं पयति श्रृतमेतेषां त्रयाणां समु- 

चयः । तेः सहापूपानां विकल्पः । चतु्णी शरावाणां समूहः 
चतुःशरावम् । तत्परिमितेस्तण्डुटेः करता अपूपाः चतुःदाराव- 

स्यापूपाः। एतानि द्रव्याणि समवदाय उदीरतामिलष्टमि्- 

ग्भिजहोति । यावयोऽभिप्रेता उध्वैमप्यराम्यस्तावतीभिरतवं 
पितृभ्यो दद्यादिति पूर्रेण संबन्धः| पूतरदयुरेतानि द्रव्याण्येता- 
भिहुत्वा पितृभ्यो दयादिति । तत्र होमन्यतिरेकेणापि पितृभ्यो 
दान चोदितं भवति । किं पनस्तद्, बाह्मणभोजनं पिण्डनिपः 
रण च॥४॥ 

अथ शोभूतेऽषटका पशुना स्थालीपाकेन च ॥ ५॥ 
पूवयः कम॑ प्रकतं, ततः शोभूतेऽ्टका भवति पशुना 

स्थाटीपाकेन च । चराब्दो विकस्पाथः अनेकाथ निपाता 
भवन्तीति । पशुना स्थारीपाकेन वा । पशुशब्दन सख्रीगवी 

गृह्यते । आदह चापस्तस्वः -- “श्वोभूते द्भण गामुपाकरातीः- 

ति । अष्टमीप्वषटकेयेव सिद श्ौमूतं इति वचनं नियमा- 

म् । कथं खोभूत एवाष्टका स्यादिति । तेनाष्टम्यामसंमवे 

लोप एवाएटकायाः । एतदेव ज्ञापकमन्यषां नियतकाटानां 
अ~ 

१. रर पयपि संस्कतं पायसं ते' ख. पाठः. २. संस्कृतः घ 

पाठ.. ३. भजु, ४ व्वा करि पितृभ्यां ददाति पू!“ पाटः. 

५. "तेव" ख. ग, पाठः. 
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कारणवशादुत्कर्पैऽप्यरोपो भवतीति । तेन पावेणमुर्छृष्टमन्य- 
स्मात् पवैणः कतेव्यम् । विधिकरन्मुखं तु भवति शाखान्त- 
रव्यात् ॥ ५॥ 

अप्यनडुहो यवसमाहरेत् ॥ ६॥ 

ग्रासमुष्टियवसम् | अपीलस्पले, एतावद्पि तावत् 

कुयीदिति ॥ ९ ॥ | 
अग्निना वा कक्षमुपोषेत् ॥ ७ ॥ 
कक्षो गुरमः । उपाषण दाहः ॥ ७ ॥ 

एषा मेऽष्टकेति ॥ < ॥ 
इति चानयोः कल्पयेोत्रेयात् ॥ ८ ॥ 
न सेवानष्टकः स्यात् ॥ ९ ॥ 
अषएटकाकाटे तुष्णीं न स्थातव्यं सवेथा किञ्चित् 

कतेभ्यमित्युक्तं भवति । एते चतारः कर्पा यथापूव गरी- 
यासः ॥ ९॥ 

तां देके वेश्वदेवी बरुवते ॥ १०॥ 
हशब्दो वाक्याटङ्करे । तामष्टकामेके आचायाः वेश्व- 

देवीं बरुवते विशे देवा देवतेति । होममन्त्रेषु बर्ुदेवतासं- 
कीतेनात् ॥ १० ॥ 

आग्नेर्यामेके ॥ ११॥ 
अपने नयेति दशनात् । अरिमन् पक्षे देवनान्तरसंकी- 

तनं गुणभविन । एवमुत्तरत्रापि ॥ ११॥ 
१. पि्ब्दोऽनुकरपतां चोतयति । ए", २ क्रा | ईइ") 

३. 'वचनमनः, ४. हीनां देवतानां सं' ग. पारः. 
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सोयामेके ॥ १२ ॥ 
श्रीप्मो हेमन्त' इति मन्त्रे अधिपतिः प्राणदः इति 

सुयैस्याभिधान मन्यन्त ॥ १२ ॥ 

 नक्षत्रदेवतामेके ॥ १३॥ 
अत्र राख्ान्तरं मृग्यम् ॥ १३॥ 

रात्रिदेवतामेके ॥ १४॥ 
राखान्तरषु भ्यां जनाः प्रतिनन्दन्तीयष्टकाहोम 

उक्तः, तदभिप्रायमतत् ॥ १४ ॥ 

ऋतुदेवतामेके ॥ १५॥ 

“ग्रीष्मो हेमन्तः इति द्रोनात् ॥ १५॥ 

पितदेवतामेके ॥ १६॥ 
शह वपां जातवेदः पितृभ्य' इति दशनात् ॥ १६ ॥ 
प्राजापत्यामेकं ॥ ९७ ॥ 
श्रजापतिर्मयि परमेष्ठीः प्रजापते न तदिति दरो- 

नात् । तत्र पितुदेवतेति नियः । स्मयेत हि अष्टका पि- 
तुदेवत्ये' इति । प्रसिद्धिरप्येवमेव । तेन प्राचीनावीतमेव भ- 
वति सवत्र ॥ १७ ॥ 

पशुकल्पेन पशुं संज्ञप्य प्रोक्षणोपाकरणवजं व- 
पामुर्वियं जुह्यात् वह वपां जातवेदः पितरभ्यो यत्र 
नान्वेस्थ निहितान् पराके मेदसः कस्या उपेनान् ख- 

वन्तु सत्या एतामाशिषः सन्तु सवाः स्वाहेति ॥ १८ ॥ 
------*~-~--+ 

१. "णह" क. पाठः. २. 'व्यादिद' ख. पाठः. ३, "य उक्त्य 

जु' क. पाठः, 
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अथ पश्ुकल्प' इत्यत्रोक्तेन पशं सक्ञप्य मारयित 

प्ोक्षणोपाकरणवरज प्रोक्षणमुपाकरणं चेति दे एते कर्मणी 
वजयित्वा व्रपाम॒त्विद्य जुहयात् वह वपामिति मन्त्रेण । प- 
शुचोदनयेव सिद्धे पशुकस्पेनेति वचनं पशुकल्पसयैव प्रोक्ष- 
णस्य प्रतिषेधो यथा स्यात् स्थारीपाकधमस्य पवैणेप्राप्तस्य 
प्रतिषेधो मा भूदिति। तेन पशुपक्षऽपि तदङ्गमृते स्थालीपाके 

प्रोक्षणं भवत्येव । वपामुत्वियेति वचनं सत्रैष्वपि देवता- 
विकल्पेषु वह वपामित्यनेन मन्त्रेण होमो यथा स्यादिति, 

यदुत्सिय जुहुयात् तदनेन मन्त्रणेति, अन्यथा पितृदेवत्या 
यामष्टकायां न स्यात् पितृलिङ्गत्वात् । येषां तु पित्देवस्य- 
वाष्टकेति निणेयः तेषां प्राप्तानुवाद् एवायम् ॥ १८॥ 

अथावदानानां स्थाखीपाकस्य च अभ्रे नय सु- 
पथा राये अस्मानिति द्वे । य्रीष्मो हेमन्त ऋतवः 
रिवा नो वषाः रिवाभया रार्नः । सवत्सरोऽधिपतिः 
प्राणदो नोऽहोरात्रे कृण॒तां दीधेमायुः स्वाहा । शान्ता 
पृथिवी शिवमन्तरिक्षं योनो देव्यभयं कृणोतु । शिवा 
दिशः प्रदिश उदिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु वि- 
इवतः स्वाहा । आपो मरीचीः प्रवहन्तु नो धियो धाता 
समुद्रोऽ्हन्तु पापं भूतं भविष्यदभयं विद्वमस्तु मे 
परह्याभिय्तः स्वाराक्षाणि स्वाहा । विद्व आदित्या वस- 

१. "कस्य ग. पाठः. २, "णतः प्राः, ३. ष्वः ग, ध, पाटः. ¶ 

9. "हन्तु" ख, पाठः. 



चतुथं; खण्ड] अनाविलोपेतम् | ११७ 

वश्च देवा रुद्रा गोप्तारो मरुतः सदन्त । ऊर्ज प्रजाम- 
शृतं पिवमानः प्रजापततिमयि परमेष्टी दधातु स्वाहा ! 
परजापते न त्वदेतान्यन्य इति ॥ १९ ॥ 

जुद्ुयादिति वतेते । दितीयार्ये पष्ठी । तान्येकादडा 
परोरवदानानि स्थाखीपाकं च जुहुयाद् अग्ने नयेत्यादिभिः 
सप्तमिभन्तरैः। दिविधः स्थारीपाकः पश्ुपक्े पश्चङ्गमूतः पशु- 
कल्पेऽमिहितः । इह च स्वतन्त्रः पशोः प्रयाम्रायः । तयो- 
रभयोरप्येते होममन््ाः ॥ १९॥ 

सोविष्क्रयष्टमी ॥ २०॥ 
सिवि्टद्त आहूतिरषटमी भवति । तासामाहूतीनां तत्र 

सोविष्टकरती न विधेया प्राप्तात् , संख्य्तैश्ाष्टमी भर्वति । 
तस्मादनधेको योगः | नानथ॑कः, पशुपक्षङ्गमूतो यः स्था- 
टीपाकः तस्यावदानेः सह वा होमा भ्वति पृथ्ग्वेति पुर 

स्तादुक्तम् । तत्र प्रथग्घापव्रनिपधाथमिदम् । यदि प्रथ- 
ग्घोमः स्यात् सोविष्टकृ्यषएटयी न स्यात् । कथम् , अवदा- 
नानां सक्ताहूतयः, स्थाटीपादस्य च सत्त । ततः सौविष्ट- 
कृती पञ्चददी स्यात् स्पे लष्टमी भवति ॥ २०॥ ` 

ब्राह्मणान् भौजयेदिष्युच्छस् ॥ २१॥ 
ब्राह्मणान् भोजयदित्सव सिदध इत्युक्तमिति वचनं 

नवावरान् भोजपरदयुजो वे'ल्यन्वष्टक्य व्रिशेषा वक्ष्यते. तल- 

रिप्रहाभम्। वक्ष्यमागेऽप्युक्तपेति व्यवदार आचायाणां दस्य- 

ते । इह पिण्डनिपरणं न भवति अनुप शात् । तथाचापस्तम्बा 
----------~ ---------- ~ - ~~ ------ 

"~ -- --- “~ ~~~ ---- न -न्ल------न्--- 

१. भम ख. पाठः. २. सौिष्टकृत्याहु' ग. पाठः. ३. ता चाष्ट 

र, पाडः. 9. पविष्यति', ५, "क्तव क. ख. पाट 



११८ भाश्वलायनगृकषतूत्रम् [द्वितीयोऽध्यायः 

मध्यमाष्टकायामाह -स्िष्टकृसखभृति समानमा पिण्डनिधा- 

नात्॥ 'अन्वष्टकायामेवेके पिण्डनिधानमुपदिशन्तीति। अपर 
आह -- इट्युक्मित्यनेनैव पिण्डनिपरणमपि प्राप्यते इति- 

राब्दस्यायथलात् । ब्राह्मणभोजनायुक्तमित्यथः। क पुनरुक्तं 
पावैणश्राद् इति ॥ २१ ॥ 

इति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृ वृत्तौ 
द्वितीयाध्याये चतुथः खण्डः | 

अथ पञ्चमः खण्डः । 

अपरेयुरन्वष्टक्यम् ॥ १ ॥ 
अपरस्मिन्नहनि नवम्यामन्वटक्यं नाम कमकत. 

ज्यम्॥१॥ 

तस्येव मांसस्य प्रकरप्य ॥ २॥ 
योऽसो पशुरषटकायामुपाकरतः तस्यैव मांसस्थैकदेशं 

भ्कसप्य संसछृत्य तत् कभे कर्तव्यम् । बाह्मणभोजनार्थं 

एवात्र मांससंस्कारः होमेऽभवात् । पूरवेदयुस्तु हामे ब्राह्मण- 
भोजने च मांसं भवति ॥ २ ॥ 

दक्षिणाप्रवणेऽभिमुपसमाधाय परिधियोत्तरतः 
परिभितस्य दारं कृता समूलं वहिश्िरपसटेरवधून्वन् 
परिस्तीयं हर्वीष्यासादयेदोदनं कृसरं पायसं दधिम- 
न्थान् मधुमन्थांश्च ॥ ३॥ 

दृक्षिणदिग्भागेऽचैनतं दक्षिणाप्रबणम् उत्तरोन्नतं स्थ- 

ण्डिकं तस्मिन्नभिमुपसमाधाय तं प्रदेशं तिरस्करिण्यादिभिः 

१, भमा ख. पाटः, २. प्रवणद ग. पाठः. 



पञ्चमः संण्डः अनािरोपेतम् । ११९ 

परिभ्रेय परिशरितस्थोत्तरपक्षे दारं करोति | परिध्रितस्येति 
वचनं यदा परिश्रितं तदेत्तरतो हारं करोतीयेवमर्थम् । 
तेन कृताङृतं परिश्रयणम् । दारं कूला मूटेन सहाहतं ब- 
हिखिः परिस्तृणाति । _अपसङेरपसव्यमिः्यथः । अवधून्वन् 
अधस्तात् कम्पयन् परिस्तीयं तस्मिन् परिस्तरण हवीप्या- 
सादयत्योदनादीनि । दधिमिश्राः सक्तवो द्धिमन्थाः, मघु- 
मिश्राः मधुमन्थाः। पपिण्डपितृयज्ञकस्पेने'ति वक्ष्यमाणं सवै- 
त्रैवासि्मिन् कमणि प्रवतैते न होममात्रे । ततश्च ओद्नादी- 
नामप्योपासन एव श्रपणं भवति ॥ ३ ॥ 

पिण्डपितुयन्षकल्पेन ॥ ४॥ 
इदं कमं कतैव्यम् ॥ ४.॥ .. 

हुत्वा मधुमन्थवजं पितृभ्यो ददात् ॥ ५ ॥ 
मधुमन्थमेकं वजंयिंलान्यानि द्रभ्याणि हुवा पि 

तभ्यो दयात् तान्येव द्रव्याणि सह मधुमन्थन । अनेन पि- 

ण्डनिपरणमुक्त भवति ॥ ५॥ 

ख्ीभ्यश्च ॥ ६ ॥ 
तानि द्रव्याणि पिण्डरूपेण दधात्। काभ्यः, पितुसन्नि- 

पस्ततखरीभ्यः मातुपितामहीप्रपितामहीभ्यंः। दे रेखे भवतः। 
उश्च भवति यथा शुन्धन्तां मातरः शुन्धन्तां पितामह्यः 

न्ता प्रपितामह्य' इति । तथा "एतत् ते ततः "ये च ला- 

मन्वि'लत्र दयोमौत्रोर्िवद् भवति । बहुषु बहुवत् । एतदयं 

यक्ञदारुद्रदे याश्च युवामत्रानु, एतद्यो यक्ञदाशुदर दाविष्णुदा 



१२० आश्वलायनगृद्यसूत्रम् [द्वितीयोऽध्यायः 

याश्च युष्मानच्राु | अनुमन्त्रण तु पितृणां मातृणां च सकू- 

देव | एकशोषव्रच्या पितर दत्युभयत्र सम्भवात् । तथा अभ्य- 
ज्जन यज्ञदारुद्रदे अभ्यज्ञाथाम् । य्तदारुद्रदाविष्णुदा अभ्य- 

ङ्ग्ध्वमिति । वासोदाने एतदो मातरो वासो मा नोऽतोऽन्य- 
न्मातरो युङ्ग्ध्वम् । एवं पितामद्यः प्रपितामद्यो युङ्ग्व- 
मिति। उपस्थान तु सक्रदेव पूचैवत् । एवमेतत् ख्मीणां पिण्ड- 
दानं भवति ॥ ६॥ 

सुरामाचामभियधिकप् ॥ ७॥ 

सख्रीपिण्डपु स॒रामाचा चाधिकं दयात् । सुरा भर. 

सिद्धा । आचमः तण्डुटयप्रक्षाटनाम्बु यवागूरियन्ये ॥ ७॥ 
कपू १ र 

प्वेकं दयोः पर्यु वा ॥ ८ ॥ 
४ ¢ ^^ २ च्छ (~ न ९ 

एकं आचायाः कपूनिपरणमिच्छन्ति । टेखयोर्टै- 
खयोः कपूरियंमिधानम् । कर्यो च कष्वश्र कषयः । दयोः 
कर्षः षटुपुवा कपृपु।यदादे तदा पितृगाभिका मातु- 
णामपरा। ते चायत भवतः । यदा पटू तदा तिस्रस्तिखश्न 
वृत्ता भवन्ति ॥ ८ ॥ 

पुवांसु पितृभ्यो दद्यात् ॥ ९॥ 

पृवौ च ठेखा पूवा कषूः पूर्वाश्न लेखाः पूर्वाश्च 
कष्यैः । वीसु पितृभ्यः पिण्डं द्यान् ॥ ९॥ 

१ (ति एवमञ्जने अनज्ञथामङ्धव्वमिति | वा घ. पाटः २. ष्व 
ग. ख. पाठः. २. प्त्यवटामि, ४. प्ृवायु ख. पाठः. 



पश्वमः सण्डः| भनाविकोपेतम् । १२१ 

एतेन -- 
अपराम् श्रीभ्यः ॥ १० ॥ 

दति व्याव्यालस ॥ १० ॥ 

एतेन लोभः प्रोषटपया अपरपक्षे ॥ ११ ॥ 
एनानन्नरक्तनास्य शयन माघ्यावपं नाम कर्म 

व्याख्यातम । तञ प्रायः पाणमास्पराः प्रग योऽपरपक्षः 

तत्र॒ यर्वा | सघ्रासु तरफमंयागान्माघ्यावपामेति मवनति। 

तच्च त्रयोदरयाम । तथा याज्ञवन्क्यः-- 
'्य॒दटदाति गयाम्धृश्च सदमानन्त्यमदनुते | 
तथा वपोत्रयेटया मत्त् च न सद्घायः॥' 

इति । वप्ता खा त्रकेदर्याः मघाभिः मह मवध्यते तस्यामिर 

त्यथः ! अपर सातान्यासिपानान सवम्सिन्नवापगपक्ष माध्या- 

वषमिच्छनसिति॥ १२॥ 

माकि मासि चवम् ॥ १२॥ 
यथेदं माध्य प्राएपदया अपरपक्ष भवति, एर 

मासि मास्य मवति | मानि मास्यदावास्यायां पावणश्रादं 

वक्ष्यति, तेन उहदे विक्प्यन णकाश्रत्वाद् | यचयप्यवर तथापि 

मरोष्ठपचा अपरपन्ने माध्याव्मेव नियतम , अन्यथा पूरे 
योगोऽपाथकः स्यान् | १२ | 

पितभ्योऽयुश्चु प्रानष्टापयत् ॥ १३ ॥ 

परितभ्यो यर दीयत गन्धमाल्यादे तत्सवमयुक्स 

व्यायां प्रतिष्ठापरेत् सदर. परिः पच्चक्रत्व इति दयात् ॥१३॥ 

१. र कररव्यमाख्या, २. (धममा' सल. पाठः ३. कवार्थ- 

त्वा" ग. घ. पाटः, 



१२२ आश्वलायनगृहयसत्रम्  [दितीयोऽध्यायः 

नवावरान् भोजयेत् ॥ १४॥ 
अन्व्टक्यविषयमिति केचित् । सवेत्रा्टकायामिल्य- 

न्ये | अषटकायां नवावरा बाह्णा मोजयितव्याः । पूर्व वि- 
दवेभ्यो देवेभ्य एकेकैमेकेकस्येयेवमादिकमव्र न मवति तस्य 
पार्वणादिव्रिपयत्ात अतस्करतिखाच्चा्टकायाः । पिण्डपि- 

तुयज्ञाऽयएटकयाः प्रकृतिः । स्वधाग्रहणादिकमपि नास्त । 
केवलं नवावरा मोजयितव्या इति केचित् । अन्ये तु सवै- 
मनुतिष्ठन्ति ॥ १४ ॥ 

अयुजो बा ॥ ५५ ॥ 
भौ जयेदियेव । पञ्च सप्तेति शक्त्यपेक्षो विकल्पः । 

वटुयचननिदेशदकस्याप्रसङ्गः \। १५॥ 
ऽच् इद्धप्तपु \ १६॥ 

आभ्युदयिकेषु श्राद्धेषु युग्मान् भोजयेत् | पावेणन 

म॒हाम्मुदगधरय यत | तत्र युग्मनियमाथेमिदम् | तेने 
कमकैकस्येःसादिकस्पान्तरमाभ्युद्यिकेपु न भवति । केषु 
पनः ५२१. द्यश् ह मवति । येष्वपरयुदवेज्या भर्वति, 

'तरमत्पूययुः पितुभ्यः क्रियत उत्तरमदर्दवान् यजन्तः इये- 
तच्छरृतिमूटलवात् ॥ १९ ॥ 

 अथयुग्मानितरेषु ॥ १७॥ 
`  उक्तभ्यां येऽन्ये तेष्वयुग्मान् भोजयेत् । एकोदिष्ट- 

विषयमियतदुपदेराः"। तेन तत्र दौ दाविति वक्ष्यमाणः 
कट्पो न भर्वति ॥ १७ ॥ 

~~ =-= --~- -----=>-------- --- -- ---क्------ ॐ ~ ~~~ ~ ~~ 

१. (कस्य, २. त्रम ग. पाठः. ३. त्त' ग. ष. पाठ 

४, प्यः छ. पाठ 
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प्रदक्षिणमुपचारः ॥ १८ ॥ 
वृद्धिपूर्तष्विति संबध्यते । तत्र प्रदक्षिणमुपचारः 

स्यात्-। उपचारक्रिया अन्यत्राप्रदक्षिणम् । परिस्तरणा्ुदाह्- 

रणम् ॥ १८ ॥ 

यवेस्तिटाथः ॥ १९॥ 
यच्छाद्धपु तिरकरत्यं, तदाभ्युदयिक्पु वरवैः कतै- 

व्यम् । आपस्तम्बश्च-- 'अवक।दापु तिन् विक्रिरति पि- 

ण्डांश् तिटमिश्रान् निपृणाति । सामि श्राद्ध तिलानां द्रोणं 

द्रोणं यनापायेन ₹दक्नुयान ननोपर जयेन' दति । तत्र स- 

येत्र यवा भवन्ति । स्वप्राग्रहणं च तिलाऽपि वामल्वत्य इ- 

तयन यवोऽसि सोमदवय इत्यन वरवरक्षपः ॥ १९ ॥ 

ह्नि टरदत्ता चायमिश्वदिरचितायापाश्चदविेगयत्रत। 

द्वितीदाप्याय भ्रम, नण्डुः ; 

अथ पष्टः लण्डः 

रथमारोष्ष्यन्नाना पणिभ्य चक्र आभमृशेदह त 

पृवं पादावारभंद् वृहदढथन्तर ते चक्र ॥ १॥ 

सत्रेतिरब्दोऽध्याहायेः । नवरथ विडोेषं वक्ष्यति । 

तदतिरिक्तं कीत छब्धं पैक वा रथमारोक्ष्यन् आरोटुमि- 

च्छन् पाणिभ्यां चक्र नाना पएरथगभिमृरेद् अहं ते इति म- 

नरेण । नानेव्युभाभ्यां पाणिग्यामकस्यानमसन मा भृद् युग- 

पदमिमर्ीनं यथा स्यादियवमथ नानाभूतार््या पामिभ्यामाभ- 
न कनन 

== -- 

१, प्ेवृख.ग, ठ. पाठः. २" 'ईतलब्दध्यहिस्ण पमन्त्रस 

मा्तिः।', ३. (नानाग्रहणमुभा ग. ध" १६" 
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मृरोत् न संहतामभ्यामिति । रथमारद्य याव्रद् दूरं गच्छति तावत् 

सच्देवेदं कमं भवति, तदथंत्वादारोहणस्य । मध्ये लारोह- 
णमानुषङ्िकम् ॥ १ ॥ 

वामदेग्यमक्ष इव्यक्षाधिष्ठाने ॥ २ ॥ 
नाभो वामदेग्यमक्ष इलयमिमृशन्नाना पाणिभ्याम् ॥ 
दक्षिणपूवाभ्यामारोहेद् वायोषट वीर्येणारोहामी- 

नद्रस्योजसाधिपत्येनेति ॥ ३॥ 
दक्षिणः पूवैः ययोस्ताभ्यां दक्षिणपूवोभ्याम् । पादा- 

भ्यामित्यनुक्तमपि गम्यते तत्कमतवादारोहणस्य । एवमूताभ्यां 

पादाभ्यामरेाहद् रथं वायष्टूति न्त्रेण ॥ ३ ॥ 

रश्मीन् संमृशेदरदिभिकान् 4 दण्डेन बरह्मणो 
वस्तेजसा संग्रहणामि सस्येन वस्तजस। संगृहाभीति ॥ ४॥ 

रदमय। ऽश्वारदीनां प्रग्रहाः तान् संम्ररोद् ब्ह्यणो व 
इति मन्त्रेण । ये पुनरर्मयोऽखाद्यः तान् दण्डन समृशेद् वा 

तेनेव मन्त्रेण | बहुवचननिर्दैाद् बहुयुगो रथोऽभिप्रेतः। य्- 
पि तस्य चक्राणि चल्वरि, तथापि चक्रे इति हिवचनयोगा- 
न्मुस्ययोराभिमरोनम् ॥ ४ ॥ 

अभिप्रवतमानेषु जपेत् सहस्रसनिं वाजमाभिव- 
तस्व रथ देष प्रवह वनस्यते बीडुङ्गो हि भूया इति॥ ५॥ 

यदा चोदिता अश्वादय इषं दिशमभिवर्तन्ते गच्छ- 
न्ति तदा सहस्रसनिमिव्येतं मन्त्रं प्रवहान्तं जपेत्, बनस्पते 

ज 1 8 का = = -~ -=~ न~ [ष 

१. ग्याञ्त्रर्' ग. पाठ 
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वीडङ्खो हि भूया इत्यतःभयं च ॥ १॥ 

एतयान्यान्ाप ~;:स्पलयानि ॥ ६ ॥ 
रथसनिधानादन्यत्थणि तञजातीयानि तानसपत्यानि 

दकटरदृन्यतयागमरय ¦ ६५ । 

स्थिरो गावा वना यट शस्त इति रथाद्गमामि- 
भरशत ॥ ७ ॥ 

स्थिरो गावात्रिप्स्यःयचि सयद् रथाङ्गं दृष्टं तत्त- 

दभिमृरोत् तेन तेन गदान ॥ ५ ॥ 

सुत्रामाणं प्रथिवी ्ामनेहसमिति नावम् ॥ ८ ॥ 
आरोहेदिति व्यवहितमपि सवध्यत भन्त्रलिङ्कात्, 

नाभिमृरोत् । नाव आरोहणे प्रातेऽनयचारोहेत् ॥ ८ ॥ 

नवरथेन यरास्विनं व्क्षि हदं वापिदासिनं प्रद- 
क्षिणं कृत्वा फटवतीः शाखा आहरेत् ॥ ९॥ 

नवरथे त्वये विषः पुववदारह्य तेन यशखिनं प्र- 
सिद्ध वृक्ष हदं वाविदासिनमदाप्यं प्रदक्षिणं कूत्वा फट्वतीः | 
शासा आहरेत् ॥ ९ । 

अन्यद्वा कोटुम्बम् ॥ २५ ॥ 

ोट॒म्बं कुटम्बम्यापकारकमन्यद् दरव्यं वाहरेत् इति 

रथारोहणम् ॥ १० ॥ 

१ प्त्ते'ख. पाटः ५८. ते' ग. पाठ ३ (तल्मधानत्वान्र 
ध. पाटः. 
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` संखदमुपयायात् ॥ ११ ॥ 
ससदिति ग्यवहारस्थानमुच्यते । ताम् उपयायाद्दि 

व्यवहाराथीं स्यात् । वक्ष्यमाणविवक्षया प्राप्तानुवादोऽयम् ॥ 

अस्माकमुत्तमं कधीत्यादित्यमीक्षमाणो जपि- 
त्वावरोहेत् ॥ १२ ॥. 

संसदं प्रपेतेयथः। अवपूर्वो रुहिरस्मन्नरथेऽन्यत्रापि 
दृष्टः । तद् यथा -- “सदासुगः पितुमा यदस्तु पन्था इति 
न्थानमवरुद्ये"ति ॥ १२ ॥ 

रषभं मा समानानाभित्यभिक्रामन् ॥ १३ ॥ 
` यदा प्रव्यथिनमभिक्रामति, तदा ऋषभं मेति जपेत् 

जपितेति प्रकृताव् ॥ १३ ॥ | 

वयमय्येन्द्रस्य प्रेष्ठा इत्यस्तं य त्यादित्ये ॥ १४ ॥ 
आदित्ये अस्टं याति सति गच्छति सति बयमयेन्द्र- 

स्येत्येतामच जपेत ॥ १४ ॥ 
तद्वो दिवो दुहितरो विभातीरिति व्युष्टायाम् ॥ १५॥ 

व्युष्टायां रात्रौ उषाकाटे तदो दिव इति जपेत् । 
आं उयवहारसमासिरेते जपाः प्रत्यहं भवन्ति ॥ १५ ॥ 

इति हरदत्ताचायमिश्रषिराचिनायामाश्वकायनगृ्चवृत्तौ 
द्वितीयाध्याये ष्ठः खण्डः । 

अथ सप्रपः खण्डः । 

अथातो वास्तुपरीक्षा ॥ १॥ 
अथशब्दोऽधिकारार्थः। अतःरब्दौ हेत्थैः । यस्मात् 

१. (त् एतद्वभ्यते ॥' घ पाठः. २. श्ये जु' ख. ग. पादः, 
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तत्र तत्र निमित्ते समृद्धिवयदधी भवतः, अतो बासतुपरक्ष 
वतिष्यते । वार्त्विति गृहमुच्यते । तस्योत्तरत्र लक्षणानि 
वक्ष्यन्ते । सेव परीक्षा ॥ १ ॥ 

अनूषरमविषदिष्णुमूभ ॥ २ ॥ 
ऊषा यत्र सन्ति तदूपरं पतोऽन्यदनूषरम् । विवद्न- 

रीर विवदिष्णु ततोऽन्यदविवधष्णु | भूमराब्दो मूमिप्यांयः । 

यवं न वृष्टिव्युनतति भूमः धतव दमश्र वपसि परभृमेति वत् । 
अविवदिष्णु मूम यत्र तुव्रिवदिष्णुमृम । तद्यातु सर्वस- 
मृद्धमिति वक्ष्यमाणेन सबन्धः ॥ २ ॥ 

ओषधिवनस्पतिवत् ॥ २॥ 
ओषधयश्च वनस्पतयश्च यत्र मवन्ति तदोषधिवन- 

स्पतिवत् । “छन्दसीरः इति ववं “छन्दोवत् सूत्राणि भव- 
न्तीति ॥ ३॥ 

यस्मिन् कुदावीरणं प्रभूतम् ॥ ४ ॥ 
कुराश्च वीरणाश्च कुरधीरणम् । तृणह न्द त्वादेकव- 

दावः । वीरणा अपि तृणविशेषाः, शरासः कुशरास इति मन्त्र 
दशनात् । तद् यस्मिन् देशे प्रभूतं तदस्तु समृडम् ॥ ४॥ 

कण्टकिक्षीरिणस्तु समृखान् परिखायोद्वासयेत्॥ 

कण्टकिनः खदिरादयः क्षीरिण उदुम्बरादयः तान् स- 

मूखान् सूरेः सहितान् परिखायोत्पास्योहासयेत् । कण्टकि- 
्षीरिण इति नायं कर्मधारयः परथङ्मत्वथीयनिर्दशात् । अ- 
न्यथा हन्दादेव मलर्थीययोगः कृतः स्यात् ॥ ५ ॥ 

१, णम् | इन्द्र क. ग. पाठः. 
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अपामार्गः ाकस्तित्वकः परिव्याध इति च. 
तानि ॥ ६ 

अपामार्गो वीरद्ि्चाधः | 7करादयो वबृक्षविरशषाः। 

अपामागादीनां पुटिङ्ल्वाद् एतानिति वक्तव्ये नपुंसकनिदे 
दाद् गम्यत अन्यान्यष्यवजातीयकानि समूलानि परिखायो- 

इा्तयेदिति ॥ ६ 

यत्र सवैत्रापो मध्यं समे प्रदक्षिणं शयनीयं 
परीय प्राच्यः स्यन्देरन्नप्रपतलयः ॥ ७ ॥ 

यस्मिन् देरो आपो मध्यं समायन्ति समागच्छन्ति 
समेत्य च रायनीयदेरां प्रदक्षिणं परियन्ति परीय च प्राच्यः 
स्यन्द्रन् प्राङ्मुखा गच्छेयुः अप्रपतत्यः युमभावरछा - 
न्दसः । एतदुक्त भवति मध्यतो निम्नं प्राक्मवणं शयन- 

स्थानं प्राच्यां दिदि गृहिण दनि ॥ ७ ॥ 
तत् सयेद । ८ ॥ 
तदेनदुक्तक्चणः तार, गय" मृद्ध भवति ॥ ८ ॥ 

सभवघः भक्तारनयं : परसत्॥९॥ 
यन प्रथा जा २.६... तस्िन् समवस्लवे। प्रा 

च्यां दिशीद्युत्तं मवति |च चप महानस कारयेत् ॥ 

वहुन्नं ह भवाति ॥६०॥ | 
एवं कतं भ्गृहं वहं थति । हशन्योऽभिमतल- 

योतमा्थः }; १० ॥ 

दक्षिणाप्रवणे सभां ग पयेत् सादयता ह भवति॥ 

दक्षिणाप्रवणे दै सभ। मापयितव्या। सभेदयास्थान- 
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सच्यते । एवं छता सा समा अचयता भवति । हशब्दः प्ररं 
सायाम् ॥ ११ ॥ 

` एवं परमतेन प्रशस्य खमतेन निन्दति -- | 

युवानस्तस्यां कितवाः करुहिनः प्रमायुका भ 
षन्ति ॥ १२॥ 
, कितवा चुतपराः अद्यूता ह भवतीव्युक्तलात् । प्रमा- 
युका मतरः ॥ १२॥ 

यत्र सवैत आपः प्रस्यन्देरन् सा सखस्ययन्य- 
धूता च ॥ १३॥ 

एवंविधे देशो कृता सभा खसितप्रातिनिमित्तमूता 
अधुता च भवति ॥ १३॥ 

दति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्वरायनगरृह्यवृततो 

द्वितीयाध्याये सप्तभः खण्डः | 

अथाषएमः खण्डः । 

अथेतेवांस्तु परीक्षेत ॥ १॥ | 
अथ एतैशरयमाणरक्षणर्वास्त॒ परीक्षेत । प्रथगधि- 

कारः प्राधान्यस्यापना्थः । तेनेतत्संमवरे नान्यदादतैन्यम् ॥ 

जानुमात्रं कर्तं खाता तैरेव पांसुभिः प्रतिप्रर 
येत् ॥२॥ | 

जानुप्रमाणं कतेमवटं खात्वा ये उदुत्ताः, पसव. 

रतैरेव प्रतिपूरयेत् कतम् ॥ २ ॥ 
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ततः ि- 

अधिके प्रशस्तम् ॥ २ ॥ 
कतिपूरणादधिके तस्मिन् पांसुराशो प्रशस्तं भद्रं भ- 

वति ॥ ३॥ 

समे वातम् ॥ ४॥ 
यदा पाुराशिरवरेन समो भवति न न्यूनो नाति- 

रिक्तः तदा वार्त निर्दोष भवति नानर्थावहं न चाभ्युद्या- 
वहम् ॥ ४ ॥ 

न्यूने गितम् ॥ ५ ॥ 
स्पष्टम् ॥ ५ ॥ 

जअथान्या परीक्षा- 

अस्तमितेऽपां पूण | परिवासयेत् ॥ ६॥ 
जानुमात्रं कर्त खालेति वतेते । अस्तमित आदिये 

तमद्धिः पूरयेत् । तमपां पूणं परिवासयेद् ओदयात् ॥ ६॥ 
ततः किं- | 

०: 

सोदके प्ररास्तमाद्रे वातं शुष्के गर्हितम् ॥ ७ ॥ 
सोदकं किञ्चिच्छि्टोदकम् । अन्यत् स्पष्टम् ॥ ७॥ 

श्वेतं मधुरास्वादं सिकतोत्करं ब्राह्मणस्य ॥ < ॥ 
मधुरास्वादं मधुररसम्। सिकतोत्करं सिकताबहुलम् । 

एवभूत वास्तु ब्राह्मणस्य शुभम् ॥ ८ ॥ 
लोहितं क्षत्रियस्य ॥ ९ ॥ 
मधुरास्वादं सिकतोत्करमिति वर्तते ॥ ९५॥ 

१. भ न्यूने पांपुराशौ गर्हितं भवति । ज! घ. पाठः. 
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पीतं वैश्यस्य ॥ १०। 
पुवेवदुवृत्तिः ॥ १० ॥ 

तत् सहल्लसीतं छता यथादिक् समचतुरश्रं मा 
पयेत् ॥ ११॥ 

तदासु सहस्रसीतं सहसखहटकृष्टं कूला | सहश्च 

शाब्दो बहूर्थः । यथादिक् यस्यां दिशि यस्य स्थानणुक्तं तद् 
नुरूपम् । समचतुरश्रं सवषु दिक्ष॒ समे मापयेत् ॥ ११॥ 

आयतचतुरश्र वा ॥ १२॥ 

दीधचतुरश्रं वा मापयेद् वास्तु । अनेन वृत्तत्रिको- 
णादेः प्रतिषेधः ॥ ६२ ॥ 

तच्छमीशाखयोदुम्बरशाखया च शन्तातीयेनं 
्निः प्रदक्षिणं व्रजन् प्रोक्षति ॥ १३॥ 

तदस्तु शन्तातीयेन सक्तेन । मतो छः स॒क्तसाम्नो 

"दवं चेच्छप्रययः, ¶इरे यवापरथिवी' “इदं ह् नूनमेषाम् 
उत देवा अवदहितमिखेतेषामन्यतमस्य ग्रहणं पराप्नोति तेषु 
शान्तातिशब्दस्य सखात्। याभिः शन्तातिः सा शन्तातिमय- 
स्करत् | आीर्मरम शरन्तीतिरति |र न इनदराभरी' इयस्य त॒ 

ग्रहणमिः्युपदेशः । शब्दनिवाहस्तु यथाकथचिद्न्वेष्टव्यः | 

रां करोतीति शान्तातिः शिवरशमाश्टस्य करः इति तातिट्प्र 

ययः । (रन्तातिग्रहणं !) तस्मे हितं शन्तातीयमिति । 

१. व चोदयन् प्र' ख, रेव चोदयच्छ' ग. पाठ 



१६२ ` भाश्वलायनगृहसूत्रम् = ` [दितीयोऽर्वथिः 

रतिप्रदक्षिणं सक्तसयादृक्तिः। प्रोक्षणं तु प्रतयचं प्रयर््चप्रति- 
पादं वा॥ १३॥ 

अविच्छिन्नया चोदकधारयापो हि टा मयोभुव 
इति तृचेन ॥ १४॥ 

त्रिः प्रदक्षिणं परि्रजन् प्रोक्षतीत्येव ॥ १४॥ 

वशान्तरेषु शरणानि कारयेत् ॥ १५॥ 

एकस्मिन् वशाप्रदेरो यथा शरणानि शयनस्थाना- 
मि भवन्ति तथा कारयेत् । एकस्मिन् शयने वदाप्रभेदा न 

कतेव्यः॥ १५॥ ` 

कर्तेष्ववकाः शीफारमिलयवधापयेत् ॥ १६ ॥ 
करतेध्वत्यनुवादात् स्थूणाकतौः खानयितव्या इति 

गम्यते । श्रदक्षिणं स्थृणाकतान् खानयितेत्यापस्तम्बः । 
तेषु । जले श्रुवमाना मूटवन्तः पिण्डीमृता अभूमिस्परिनः 
शेवाटविरोषा अवकाः। रीफालं देवम् । तदुभयं निधाप. 
येत् ॥ १६ ॥ 

तयाः प्र॑सा- 

न हास्य दाहकं भवतीति विज्ञायते ॥ १७ ॥ 

अस्येवं कुर्व॑तो गृह न दाहकं भवति । कर्मण्युक- 
उप्रययः । कदाचिदपि दह्यमानं न भवतीति विज्ञायते । 
अग्न्यादिकं वा दाहकं न भवतीति ॥ १७॥ ` 

१. साति ध, पाठः, 



वेवम खण्डः] अनाविोपेतम् | १३१ 

मध्यमस्थूणायाः कर्ते ऽवधाय प्राग्रोदगग्रान् 
कुशानास्तीये बीहियवमतीरप आसेचयेद् अच्युताय 
भोमाय स्वाहेति ॥ १८ ॥ 

या गृहे मध्यमस्थूणा प्रधानभूता तस्याः कर्तैऽवधाय, 
कि, प्रागुक्ता अवकाः शीफाटं च । किमर्थं॑तर्हि वचनं, 
ननु तेनेव सिद्धम् । वक्ष्यमाणो विराषविधिस्तस्य बाधको 
मा भूदिति । यत्रावधानास्तरणे तत्राप आसेचयेद् अब्यु- 
ताय भौमाय स्वाहेति मन्त्रेण ॥ १८ ॥ 

अथेनामुच्छीयमाणामनुमन्त्रयेतेहेव तिष्ठ निमिता 
तिल्विलास्त्वामिरावती सध्ये पोषस्य तिष्ठतीम् आ त्रा 
प्रापन्नधायवः आ ता कुमारस्तरुण आ वत्सो जायतां 
सह आ ता परिश्रितः कुम्भ आ दध्नः कलशेरय 
इति ॥ १९ ॥ 

अथानन्तरमेनां मध्यमस्थूणामृच्छीयमाणां कर्त स्था- 
(4 = (० 

प्यमानामनुमन्त्रयेत इहैव तिष्टेति दाभ्यामूरभ्याम् ॥ १९ ॥ 

इति हरदत्ताचा्मिश्रविरचितायामाश्वलायनगृहयवर्तौ 

द्वितीयाध्याये अष्टमः खण्डः | 
जमकर 

अथ नवप; खण्डः | 

वेदामाधीयमानभ्रतेन स्थृणामधिरोह वंश द्रा 
धीय आयुः प्रतरं दधाना इति ॥ १॥ | 

स्थणायामाधीयमानं वंशमनुमन्त्रयते ऋतेनेति म 
न्त्रेण ॥ १॥ 

१, न्ति, ॥ ॐ, पाठः. 

=-= 0 -9णन०क 

8 
व, नदष ५9 



१३४ ` आश्वलायनगरह्सूत्रम् ` द्वितीयोऽश्याणः 

सदूवोसु चतषु शिका मणिकं प्रतिष्ठापयेत् 
परथिव्या अधिसम्भवेति ॥ २॥ 

सटूर्वासु दृवोसहितासु चतसषु रिराघु मणिकं घर 
तिष्ठापयति प्रथिव्या अधिसम्भवेयनेन ॥ २॥ 

अरद्करो बावदीतीति वा ५॥३॥ 
अथवा अरङ़गो वाव्रदीतीव्यनेन प्रतिष्ठापयति । म- 

न्तरयोर्विकस्पः ॥ ३ ॥ 

अथास्मिन्नप आसेचयत्येतु राजा वरुणो रेवती- 
भिर्यस्मिन् स्थाने तिष्ठतु मोदमानः। इरां वहन्तो प्रत- 
मुक्षमाणा मित्रेण साकं सह संविशन्त्विति ॥ ४॥ 

थानन्तरमस्मिन्मणिकेऽप आसेचयति एतु राजति 

मन्त्रेण ॥ ४॥ 
अथेनच्छमयति बीहियवमतीभिरद्धिः ॥ ५॥ 
अथानन्तरमेनद् वास्तु शमयति शान्तं करोति ब्री- 

हियवयुक्ताभिरह्निः ॥ ५ ॥ 
तत्र ४करः- 

हिरण्यमवधाय शन्तातीयेन त्रिः प्रदक्षिणं परि 
रजन् प्रोक्षत्यषिच्छिन्नया चोदकधारयापो हि ठा मयो- 
भुव इति त॒चेन ॥ ६॥ 

तास्वप्सु हिरण्यमवधाय । रान्तातीयेनेयादि गतम् ॥ 

मभ्येऽगारस्य स्थारीपाकं श्रपयित्वा बास्तो 
ष्पते प्रतिजानीह्यस्मानति चतदाभेः प्रत्यृचं हृत्वा 

१. ला [शै ख १३ 



दशमः सण्डः] अनाविौपैतम् । १३५ 

ब्रह्मणान् भोजयिता शिवं वास्तु रिवं वास्तिति वा- 
चयीत ॥ ७ ॥ | 

स्थाङीपाकधमेत्वादेव श्रपणे सिदध श्रपयतेति वचनं 
नियमार्थं स्थारीपाकस्यास्येव प्रथमं श्रपणं यथा स्याद् भोज- 
नार्थ मा मृदिति । तैक्तवद्धिरेव वाचनम् ॥७॥ ` 

इति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृद्यवृततौ 
द्वितीयाध्याये नवमः खण्डः | 

अथ दशमः खण्डः । 
उक्त गृहप्रपदनम् ॥ १॥ 
यदनन्तरोक्त मणिकप्रतिषठापनादि तद् गृहप्रपदन 

स्वगरहप्रवेशः । पूव कृतसंस्कारमपि गृहं कयादिप्रात्तं प्रविश- 

ताप्येतत् कतेग्यमित्यक्तं भवति ॥ १॥ 

बीजवतो गृहान् प्रपद्येत ॥ २॥ 

पव ब्रीह्यादिर्बाजानि स्थापयिता प्श्ाद् गृहान् प्रष- 

यत ॥ २॥ 
्त् प्रक्षयेदु्तरः प्रोष्ठपदेः फल्गुनीभी रोहिण्या वा॥ 

सर्वत्र श्क्षत्रे च लुपीलयधिकरणे तृतीया । एषु नक्ष- 

रेषु क्षेत्रस्य कषणं कारयेत् ॥ २ ॥ 
तत्र प्रकरः -- | 

तरस्यानुवातं कषत्रस्य पतिना वयमिति प्रत्यृचं 

जुहृयाञ्जपेद् वा ॥ ४ ॥ 

्त्रस्यादुवातं यस्यां दिशि होमे कते कतर धूमो 



१२६ आंशधलायगरृहयसत्रम् [द्वितीयोऽध्यायः 

व्याप्नोति तस्यां दिग्होमः कतेव्यः । जयेहा जपहोमयोवि- 
कट्पः ॥ ४ ॥ 

गाः प्रतिष्ठमाना अनुमन्त्रयेत मयोभूवौते अभि 
वातुखा इति द्वाभ्याम् ॥ ५ ॥ 

आत्मीया गावो यदा प्रतिष्ठन्ते गरहानिगेच्छन्ति तदा 
ता अनुमन्त्रयते मयोभूरिति दाभ्यामृरभ्याम् ॥ ५॥ 

आयतीर्यासामूधश्चतुर्िरं मधोः पर्ण प्रतस्य च 
ता नः सन्त॒ पयस्वतीबेही गष प्रताच्यः॥ ६ ॥ 

. इतिकरणाध्याह्रेण मन्त्रसमात्तिः । आयतीगृहान् 
प्रत्यागच्छतीरनुमन्त्रयते यासामुध इति मन्त्रेण ॥६॥ 

या देवेषु तन्वा मेरयन्तेति च सृक्तशेषम्॥७॥ 
(~ 

दितीयानिदंशाद् ब्रुयादिति गम्यते । या देवेष्विति 
(यत्! यः) सुक्तरो(षषः) तमप्यायतीनामयुमन्त्रणे ब्रुयात् ॥ 

आगावीयमेके ॥ ८ ॥ | 
एक आचार्या आ गावो अग्मन् इति सृक्तमिष्छन्ति॥ 
गणानासामुपतिष्ठेतारुगवीनां भूताः स्थ प्रश- 

स्ताः स्थ शोभनाः परियाः प्रियो भूयासं र मायि जानी 
ध्वं हं मयि जानीध्वम् ॥ ९॥ 

आसां गवां गणान् संघातान् यत्र यत्र दृ्टानुपतिष्ठेत । 
किंमविरेषेण, नेत्याह -- अगुरुगवीनां गुरोयी गावः तद्य- 
तिरिक्तानाम् आसां गवां गणानुपतिष्ठेत भृताः स्थेति मन्त्रेणे। 

कम जक ~= ~ 
^~ ~ 

१ , ध्यावे भू) ग. पाठः. २. ण द्रः ष. पाट 



दु्चमः खण्डः) भनाविरोपेतम् । ११४ 
दा मयि जानीष्वामिति सङ्कदुक्तया मन्तान्तदिरुकितिरध्याय- 
परिसमािृतां । इतिकरणं चाध्याहार्वम् ॥ ९॥ 

इति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृहवृतौ 
अनाविरायां द्वितीयाध्याये द्मः खण्डः | ` 

द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः । 

 प्न््ताद्धि ष. पाठः. 



भष तृतीयोऽध्यायः, 

अथातः पयन्ञाः ॥ १॥ 

अथब्दोऽधिकारार्थः। अतःशब्दो हेतथः। यस्मादे- 
तैविना न निश्रेयसाम्युदयसिदिः अतः पञ्चयज्ञा वक्ष्यन्ते । 
पञ्चयज्ञा इति संक्ञाशाब्दोऽयमन्वथः । दिक्संख्ये संज्ञायामःं 

इति समासः ॥ १॥ | 
तानुपदिशति - 

देवयज्ञो बह्मयज्ञो भूतयज्ञः पितयन्ञो मनुष्ययज्ञ इति ॥ 
उदेशक्रमेण लक्षणान्याह- 

तद्द मरो जुहोति स देवयज्ञो यत्स्वाध्यायमधीते 
स ब्रह्मयज्ञो यद् वलि करोति स भूतयज्ञो यत् पितृभ्यो 
ददाति स पितृयज्ञो यन्मनुष्येभ्यः स मद॒ष्ययज्ञः॥ २॥ 

तदिति वाक्योपन्यासे । यच्छब्दोपबन्धाद् वतेमा- 
नापदेशाच्चाुवादा एते । अनुवादाश्च प्राप्तिमपेक्षन्ते । तत्र 
सवाध्यायाध्ययनमनन्तरं वृक्ष्यते । एवं मनुष्येभ्यो दानं गृहा 

नेत्य यदू ददाति सा दक्षिणेति । देवेभ्यो होमो वैश्वदेवे । भू- 
तेभ्यो बङिहुरणे । पितृभ्यो दानमपि तत्रैव स्वधा पितृभ्य 
हृति प्राचीनावीती शेष दक्षिणा निनयेदिति ॥ १॥ 

तेषामहरहः क्रिया चोधते - 

तानेतान् यज्ञानहरहः कुर्वीत ॥ ४॥ 

= सैष्य न चोदनीया तेन तेन प्रापकेण प्राप्तत्वात् । 
अत्राहुः दशरात्रं ॑वा महायुरषु दानाध्ययने वजयेर- 

१. प्रकरेण" ख, ग. ङ, पाठः. 



वितीयः ण्डः] ` भनाविलोपैतम् । ।३९ 
¶ 

जनिःति वक्ष्यति । तमपि प्रतिषेधं बाधिाह्रहःकरियौ स्यादि. 
त्येवमथमिदामिति। ब्रह्मयक्ञस्तु न भवति "तस्य दावनध्यायौ 
यदात्माशचियदेश' इत्याहत्य व्रकष्यमाणखादिति॥ ४ ॥ 

ईति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाशवरायनगृहपौ 
द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः। 

अथ टितीयः खण्डः । 

अथ स्वाध्याथविधिः ॥ १॥ 

ब्रह्मयज्ञाध्ययनप्रकाये वष्येते । अक्रियमाणे विधित्र- 
हणे पूर्वोक्तानां यज्ञानामनन्तरं स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यु 
स्यात् । वरिधिग्रहणादनुष्ठानक्रमो यथासि मवति ॥ १॥ 

प्राग्बोदग्वा मामान्निष्कम्याप आप्टुख यज्ञो- 

पवीर्याचम्याष्धिन्नवासा दभौणां महदुपस्तीयं प्राक् 
्रखानां तेषु प्राङ्मुख उपविर्योपस्थं कता दक्षि- 

णोत्तरौ पाणी सन्धाय पवित्रवन्तो विज्ञायतेऽपां वा 
एष ओषधीनां रसो यदभाः सरसमेव तद् ब्रह्म क- 

सेति धावाएथिव्योः सन्धिमीक्षमाणः संमील्य वां 

यथा वा युक्तमात्मानं मन्येत तथायुक्तोऽधीयीत स्वा 

ध्यायम् ॥ २ ॥ 

१, पति प्रतिषेधं व' ग. घ. पाठः. २. ध्या कर्तम्यताधा' ग. पठः, 

३, "णात् स्वनुषठाने यः ल. ग. ड. पटः. 



प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा प्रामा्निष्कम्याप आप्टुय 
आ्कवनं खानम् इह तु हितीयानिर्दशाद्वगाहनपू्वके. वतैते । 
आप्लुयत्येव सिद्धेऽप इति वचनादुदताभिरद्धिः जलानप्रति- 
षेधः । आपस्तम्बस्तु गुहस्थं प्रकृत्याह--भिशिरावमन्नन- 
मप्सु वजेयेदिति । आप्लुत्य यज्ञोपवीती भूत्वाचामति । अत्र 
यज्ञोपवीतवचनादकमेकारे नावरयम्भावः। कमाङ्गमिदमाच- 
मनं शोचार्थस्य स्मृतिप्राप्ततवाद् । आचम्याङ्धिन्नवासा अनाद्र- 
वासा भूता प्राक्कूटानां प्राग्राणां दभोणां महदासनञुपस्तीयै 
तेषु प्राङ्मुख उपविशति । अत्र प्ाङ्मुखत्वविधानापपूवै- 
त्रानियमः । उपविश्य उपस्थं करत्वा उपस्थकरणे दक्षिणः 

पाद उत्तरः स्यात् । ततः पूर्वोक्तलक्षणपवित्रवन्तौ पाणी 
सन्दधाति । तत्र पवित्रवन्तो पाणी इति वचनात् प्रतिपाणि 
पवित्रे भवतः । सन्धाय घावापृथिव्योः सन्धिमीक्षमाण इत्य- 
न्वयः। मध्ये वासनाथौनां पवित्राथानां च दभीणामर्थवावो 
ब्रह्मणानुकर्षणेन । दभो इति यद् एष अपामोषधीनां च र्वः 
तेन दभेवान् कमं कुवन् सरसं ब्रह्म करोतीति विज्ञायते 

ब्राह्मणं भवतीति । समीर्य वा चक्षुषी प्रकारान्तरेणापि यथा 
वा युक्तं समाहितमात्मानं मन्यते तथा युक्तोऽधीयीत स्वा- 
वन 

१. (सहरिरोव' ख. ग. इ. पाठः, २. र्ः सन्यस्योपरि भवति । 
त' घ, पाठः. ६. (ततः प्रच्छिननाप्रावनन्तमौ प्रादेशमात्रौ कुशातिदुक्त- 
रक्षणाभ्यां पतरित्राभ्यां तद्रन्तो पणी सन्दधाति दक्षिणस्यावाचीनतावबान 
रति श्रुतेः । तत्र पवित्रवन्तो पाणी सन्धायेति वचः, ४, पः तत्तेन 
दुमौनुपवेशनेन स, ५. (तिब्मवपृथिभ्योः सन्िमीक्षमाणः से! ष. पाठः. 



अनारिरोपेतम् । {४१ 

ध्यायम् । स्वाध्यायविधिरित्युपक्रम्यापि पुनः खाध्यायग्रहण - 
मोङ्ारव्याहतिसावित्रीणामपि स्वाध्ययेरनुप्वेशार्थम् ॥ २ ॥ 

ओपूवा व्याहृतयः ॥ २ ॥ 
प्रथमं तावदोङ्कारपू्विका व्याहृतयो वक्तम्याः॥ ३ ॥ 
साविश्रीमन्वाह पच्छोऽर्ध्चराः सर्वामिति तती- 

यम् ॥४॥ 

पश्चात् सवित्रीमन्वाह, कथं, प्रथमं पच्छः दितीय- 
मधैचराः तृतीयं सर्वामिति । तृतीयग्रहणं पच्छो वारर वा 
सवौ वेति विकलव्पसंरायनिवृत्यथम् ॥ ४ ॥ 

अथ स्वाध्यायमधीर्यात ॥ ५॥ 

पुनः स्वाध्यायग्रहणं वक्ष्यमाणो विरेषो वक्ष्यमा- 
णस्य स्वाध्यायस्येव यथा स्यादिति । कः पुनरसौ । (त या- 

वन्मन्येत तावदधीत्येति । किं सिद्धं भवति । प्रणवव्या- 
हतिसावित्रयात्मकस्य र्वोक्तस्य खाध्यायस्य नियतं सिदं 
भवति ॥ ५॥ 

स्वाध्यायमह ~ 

ऋचो यजुषि सामान्यथवाङ्गिरसो ब्राह्मणानि 
कल्पान् गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीति ॥ ६ ॥ 

कर्पराब्देन सूतरापयुच्यनते । कथं पुननि साध्याः 
याध्ययने अनियानां सूत्राणां विधानमपपयत, तदाल्रते- 



१४२ ाश्वलायनगृ्सूतरम् [ितीयोऽप्वायः 

नियत्वातं । यथा पशोरनिलयस्य निस्ये बाह्यणवाक्ये दर्शनं 
तदत् । एतेन इतिहासपुराणानि व्याख्यातानि । गाथाः 'तदे- 

षामियज्ञगाथा गीयते इत्यादयुदाहताः । नाराशंसीः नराशं- 
सदेवत्याः (नरारंसमिह प्रियमिष्ट्याया ऋचः । आसां एरथग् 

ग्रहणं फलव्रिशेषविधानाथेम् । इतिहासो महाभारतम् । 
पुराणं वायुप्रोक्तादि ॥ ६॥ 

चऋगादीनामध्ययने फलिशेषमाह - 

यहचोऽधीते पयओआहृतिभिरेव तदेवतास्तष॑यति, 
यथजृंपि प्रृताहृतिभिः, यत्सामानि मध्वाहूतिभिः, यद- 
थवाङ्गरसः सोमाहृतिमिः, यद् ब्राह्मणानि कल्पान् 
गाथा नाराशंसीरितिहासपुराणानीलयम्रताहूतिभिः॥७॥ 

यथा पयःप्रभ्रतीनामाहूतिभिर्देवतास्तृप्यन्ति एवम्- 

गादीनामध्ययनेनेतयुकं भवति । दहितीयादिषुं यज॒षीत्या- 

दिष्वेवे्यादेरमुषङ्गः ॥ ७ ॥ 
न केवलं देवतास्तपेयति, पितृनीत्याह-- 
यदचोऽधीते पयसः कस्या अस्य पितृन् स्वधो- 

पक्षरन्ति, यद्यजंषि धृतस्य कुल्याः, यत्सामानि मध्वः 
कुल्याः, यदथवोङ्गिरसः सोमस्य कुल्याः, यद् बाह्म- 
णानि कल्पान् गाथा नाराश सीरितिहासपुराणानीत्यमू- 
तस्य कुल्याः ॥ ८ ॥ 

कुल्याः श्ुद्रनयः । कऋगादीनामध्ययने पयभ्रभर- 

तीनां कुल्या अस्याघ्येतुः पितृन् स्वधा भूतवोपक्षरन्ति उप- 
-~ --~-* * ~ ~~ ---~-~---^ -~न 

१, त् प्युवत् | य' घ. पाठः. २, न्थ ग, पाठः. 



^ | ८410 
¦ खण्डः] भनाविकलोपेतम् । १४३ 

तिष्ठन्ते । स्वधेति पितृणामन्ननाम । अस्य 1 तूनित्यदिश्च दि. 

तीयादिष्वनुषङ्कः ॥ ८ ॥ 
ऋगादीनां समस्तानामध्ययते प्राप्ते विशेषमाह - 

स यावन्मन्येत तावदधीयेतया परिदधीत॥ ९॥ 
त यावद्ध्येतु शक्यं मन्यते देराक्राखवस्थानां ता- 

वद्धीत्य एतया वक्ष्यमाणयचो परिदधीत समापयेत् । परि. 

दधीतेति. वचनं परिधानीयाधमंस्य भिरभ्यासस्य प्राप्त्य 
म् ॥ ९॥ 

ता्वमाद् - 

नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वश्रये नमः प्रथिव्ये नम 
ओषधीभ्यो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे 

महते करोमीति ॥ १० ॥ 
इति हरदत्ताचायेमिश्रकृतायामाश्चलायनगृह्यवृत्तो 

तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः । 

अथ ततीयः खण्डः । 

देवतास्तपयति ॥ १॥ 

प्रीणयति । केन, उदकेन तपंणस्य तथा प्रसिद्- 

त्वात् । अप आप्ुलेति च प्रकरणात् । तच्राज्ञटिना कते 

ग्यम् । जलाज्ञरिरिति हि तपेणं प्रसिद्धम् । अन्यं लना 

देशादक्षिणिन पाणिना कुर्वन्ति । अपरे त॒ सन्योपगृहीतन 

दक्षिणेन ॥ १॥ 

| १. *न'ग, घ. पठः. 

2 „~ ~ ~~~ ~ ~ -~ ~~~ °“ ---~ - 



१४४ भाश्वलायनगृ्यसुत्म् [तीयोऽध्यायः 

परजापतिब्ह्या वेदा देवा ऋषयः सवांणि चच्छ- 
न्दांस्योङ्कारो वषट्कारो व्याहृतयः सावित्री यज्ञा धा- 
वापृथिवी अहोरात्राणि सांख्याः सिद्धाः समुद्रा नयो 
गिरयः क्षिप्रोषीधिवनस्पतिगन्धवोप्सरसो नागा गावो 
वयांसि विपा यक्ना रक्नांसि भूतान्येवमन्तानि ॥ २॥ 

प्रजापतिस्तृप्यतिति प्रथमो मन््रः । एवमुक्तेषु तु- 

प्यतिति सवेत्रावुषदङ्गः, दिवचनान्ते तृप्यतामिति, बहूव- 

चनान्ते तुप्यन्त्विति । एकः समास एको मन्त्रः । भृतान्येव- 
मन्तानीति नायं मन्त्रः, क तहि आदित आरभ्य रक्षा- 

सीव्येवमन्तानि मुतानीत्यथेः | एवं हि अथर्षयः इति सङ्गतं 
मवति । अन्ये तु मूतानि तृप्यन्तु एवमन्तानि तृप्यन्तविति 
मन्त्रावेव छता तपेयन्ति । एतेषां प्राजापत्येन तीर्थेन त- 
पणम् ॥ २॥ 

अथषयः ॥ ३ ॥ 
तपयितग्या वक्ष्यन्त इति शेषः ॥ ३ ॥ 

शातचिनो माध्यमा गत्समदो विश्वामित्रो वाम 
देवोऽत्रिभरद्वाजो वसिष्ठः प्रगाथा; पावमान्यः क्षद्र- 
सूक्ता महासूक्ता इति ॥ ४॥ 

, अत्रं इतिशब्द कऋषीणामवसानप्रददीनाथैः । एतेषां 
देवेन तीर्थेन तपेणम् । केचिन्निवीतमपि कुवन्ति, अपरे न, 
वचनाभावात् । प्राचीनावीतीति वक्ष्यमाणरोषः ॥ ४ ॥ 

१. ति समासेषु चणए, २. न्ते ३ , शवः तस्मात् पूर्वै विशि 
टम् । प्राः ध, पाठ 



तृतीयः खण्ड; |] अनाविकेपेतम् । १४५ 

प्राचीनावीती सुमन्तुजेमिनिवेशम्पाय नपे सूत्र 
भाष्यमहाभारतधमांचायौ जानन्तिवाहविगारग्यगोतम- 
शाकल्यवाश्रव्यमाण्डव्यमाण्टूफेया गर्मवाचक्नवी व- 
उवाप्रातिथयी सुखभामेत्रेयी कहां कौपीतफं महा- 
कोषीतकं भरद्वाजं पेद्गधं महापेद्गय सुयज्ञं शाङ्खाय- 
नमेतरेयं महैतरेयं बाप्करं शाकलं गाग्य सुजातवक्रम् 
ओद वाहि , सोजामिं रौनकमाश्ायनं ये चान्ये आ- 
चायौस्ते स्वे तृप्यन्तु ॥ ५॥ 

सुमन्तुप्रश्रतीनामपि पितृष्वेवान्तमीवः प्राचीनार्वीत- 
दृरनात् । कल्पान्तरेष्वपि वेदाम्पायनप्रभृतीनामेव तर्पणं 
विहितम् । गगवाचक्नवीति प्रसिद्धः पाठः। कटोरमिलादिषु 
दितीयानिर्दिषटेषु तपैयामीति मवति । कहां तथयामीति । 
ये चान्ये इलयादिरेको मन्त्रः ॥ ५॥ 

प्रतिपुरुषं पितस्तपयिखा गृहानेख यददाति सा 

दक्षिणा ॥ ६ ॥ 
मातृणां मातामहादीनां मातामद्यादीनां च तपणमि- , 

च्छन्ति । तत्र विप्रतिपत्तिः । केचित् पित्रार्दानां नाम्ना त- 

पणमिच्छन्ति देवदत्तं यज्ञदत्तं विष्णुभित्रभिति। ए मा- 

त्रादीनामपि। प्रसिडधस्ताचारः पितरं तव॑यामीलारि, एवं पि- 

तामहं प्रपितामहं मातरं पितामहीं प्रपितामदीम् इति ॥ एवं 

मातामहवर्मेऽपि । एतेषां पितृतीर्थेन तपेणम् । अत्र याज्ञ- 

वस्व्यः -~ 

१. बेषुस.ग-ष. पाठः 
[१] 



१४१ आश्वलायनगृह्यसुत्रम् ` तिपीयोऽध्यायः 

““कनिष्ठादेशिन्यङ्गुष्ठमूखान्यग्रं करस्य तु | 
प्रजापतिपितृब्रह्मदेवतीथान्यनु कमात् ॥" 

इति | एवं तपेयिता गृहानेय वैश्वदेवान्ते अतिथिभ्यो यद् 
ददाति सा दक्षिणा ॥ ६॥ 

्रह्य्ञप्य पूर्व क्तनियमायम्भवेऽप्यवयं कतेभ्यो ब्रह्मयज्ञो यथाकथ 
श्चिदिवयाह - 

अथापि विज्ञायते स यदि तिष्टन्नासतीनः शयानो 
वायं य कतुमधीते तेन तेन हास्य कतुनेष्ठं भवती 

ति॥७॥ 
यस्य यस्य क्रतोः सम्बन्धिनं व्ाह्मणभागं मन्त्रमागं 

वाधीते तिष्टन्नासीनः शयानो वा भूता तेन तेन क्तुना- 

स्येष्टं भवतीति । बाह्मणं मवतीयथैः ॥ ७॥ 
विज्ञायते तस्य द्वावनभ्यायो यदात्माशुचिय 

देहाः ॥ ८ ॥ 

तस्य ब्रह्मयन्ञस्य दयवेवानध्यायो यदृशचिरात्मा शा- 

 वादयारोचेन चण्डालादिस्परीन वा देशो वाप्य शुचिः एतावा ` 
®, + 

नव ब्रह्मयज्ञस्यानध्यायः नषएम्यादारात विज्ञायत इत ॥ 

हति हरदत्ताच(यैमिश्रविरवितायामाश्वलायनगृहयवृत्तौ 

तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः | 

१. तियं य॑क्रतुंय, २. ध्वं यिन्नायते त्रा, ३, थैः 
पुनश्च वि") ४, भविः अवम्काराद्िः ए ष. पः. 
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| अभ चतुयैः खण्डः । 

अथातोऽध्यायोपाकरणम् ॥ १ ॥ 
अथदाब्दोऽधिकाराथः । अध्यायोपाकरणं नाम कन 

वक्ष्यते । अधीयत इयध्यायः साध्यायः, स उपाक्रियते वि. 

धिवदारभ्यते यत्र कर्मणि तदध्यायोपाकरणम् । अतःशब्दो 
हेतो यस्मादतोऽध्ययनसिद्धिः अत एतद् वक्ष्यत इति ॥ 

ओषधीनां प्रादुभोवे श्रवणेन ॥ २॥ 
ओषधीनां प्रादुभोवे सति श्रवणेन नक्षत्रेण कत. 

व्यम् । नक्षत्रे च दुपि' इलयधिकरणे तृतीया । कदा पुनरो- 

धीनां प्रादुभोवः | श्रावणे भाद्रपदे वा मासि । तयोर्हि 
भरकर वृष्टिर्भवति । आष तु कादाचित्की । ययेवं श्रावणे 

भाद्रपदे वेति वक्तव्ये, किमोष्धानां प्रादुभोव इति परो- 
क्षबचनेन । उच्यते । ओषधिप्रादुमविदतोऽयं विकल्पो 
यथा स्यात् भासस्वरूपप्रयुक्तो विकल्पो मा भूदिति ॥ २; 

श्रावणस्य पथम्यां हस्तेन वा ॥ ३॥ 
यदा श्रावणस्य मासस्य पञ्चम्यामेतत् कमं कते. , 

व्यम् । सा यदि पञ्चमी हस्तेन युञ्यते ॥ ३ ॥ 

आज्यभागो हूत्वाञ्याहूर्तीञहुयात् साविध्ये त्र- 

हमणे श्रद्धायै मेधाये प्रज्ञाये धारणाये सदसस्पतयेऽनु 
मतये छन्दोभ्यश्च ॥ ४ ॥ 

आञ्यभागवचनं निलयाम् तथा आञ्यभागो पाक- 

यज्ञेष्वि'ति विकस्पो मा भदिति । अबुक्तद्रव्यलाद्वराञ्याहू- 

तित्वे सिद्धेऽप्याज्याहुतिवचनं नियमार्थम्, उत्सजेने वष्यति 
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“एताभ्यो देवताभ्योऽत्रेन हुति तच्राप्येता आभ्याहृतयो यथा 
स्युः अन्नाहुतयो मा भुवन्निति । चतु्यन्तैः साक्त्यादिभि- 
नवमि; सखाहाकारान्तेहमः ॥ ४ ॥ 

अथ दधिसक्तून् जुहोदयभ्रिमीछे पुरोहितमिय- 
का कुषुम्भकस्तद् ब्रवीद् आवदंस्त्वं शकुने भद्रमावद 
गृणाना जमदभिना धामन्ते विश्वं मुवनमधिध्रितं 
गन्ता नो यज्ञं यज्ञियाः सुशमियो न स्वो अरणः 
प्रतिचक्ष्व विचक्ष्वाप्ने याहि मरुत्सखायत्तेराजञ्छरतं हवि- 
रिति द्वृचाः समानीव आङ्कतिरित्येका तच्छयोराब्र- 
णीमह इत्येका ॥ ५ ॥ 

आञ्याहृतिभ्योऽनन्तः दधिमिश्रान् सक्तून् जुहोति । 
लोकिका दधिसक्तवो विधिवत् सस्करृताः। तानेतै; प्रतिमन्त्र 
जुहुयात । ङुपुम्भक इयाया इहय॒चाः। समानीव इति । शा- 
कस्य समाम्नायस्यान्या तदध्यायिनामेषा । तच्छयोरिति बा- 
प्कटस्य तदध्यायिनामेषा । उभयत्रैकाग्रहणं विश्पष्टाथम् । दि. 
तीयाभावादेव दयुचाधिकारस्य निवृत्तिः सिद्धा । अभिमीढ 
इयत्र वक्ष्यमाण युचसनिवृच्यथमेकाग्रहणम् ॥ ५ ॥ 

अध्यष्यमाणोऽष्याप्येरन्वारञ्ध एताभ्यो देवता- 
भ्यो हृता सोषिष्टकृतं हूत्वा दधिसक्तुन् भार्य ततो 
माजेनम् ॥ ६ ॥ 

अध्येष्यमाण आचायः | अध्याप्याः रिष्याः । अत्रा- 
घ्टप्यमाण इलयध्यापनं विवक्षितम् । तदेवं ह्यासमापिक्षमध्य- 

~ -~ -->~ ~~ 

१, भिःस्वाः ख.ग. घ, पाठ 
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यनं मवति पारायणादिवत् । शिष्याथमध्यापनम् । अपर 
आह - अध्येष्यमाण इति वचनादध्याप्यामविऽपि पारायण- 
बरह्मयक्ञाध्ययनाथमप्येतत् कम मवति । एताभ्यो देवताभ्य 
इति वचनं सवौसां देवतालज्ञापनार्थम् । तेन सावित्याया 
अग्न्याद्याश्नोमय्यो गृह्यन्ते । होमद्रव्यमप्युभयम । हेति 
वचन हामकारेऽन्वारम्भण यथा स्यादिति । स्विषटक्रतो वचनं 

प्रधानानन्तरं स्विष्टकृद् यथा स्यादिति । कथं पुनःन्धत्र प्रसङ्गः 
एतदेव ज्ञापयलयागन्तुकानि प्राकि्ष्टकृतो भवन्ति ततः 

सिष्टकटिति दधिमक्तुप्राशनं शिष्याणाभपि । तो माजैः 
नं कुरिति शपः । तत्परिस्तरणैरञजखिमन्तयिः्य'युक्तम् ¶ 

अपरंणाभर पा्छरूरेषु दर्भषुपविरेयाद षाय द भान् 
कृत्व! त्रदश भरसिद्तो जपेत् ॥ ७॥ 

दुभान् दता प्रागग्रान् दभौन् निधाय वद्माज्ञाटि- 
कृतः दृक्षात्तरौ पाणी पवित्रवन्तो सन्दधाति रप बह्या- 

ञ्ञलिः स छतो येन स तथोक्तः | वाहिताग्न्यादविपुः इति 
निष्ठान्तस्य परनिपातः ॥ ७ ॥ 

ओपूवो व्याहृतयः ॥ < ॥ 
दितीयार्थं प्रथमा । अत्र अपातचादनायामप्युञचः 

प्रयागः, साणव्रकाधलादुच्चारणस्य ॥ ८ ॥ 
सावित्रीं च चतुरभ्यस्य वेदादिमारभेत्॥.९॥ 
चराब्दादे पूर्वामिति गम्यते । सावित्री चापू चदु 

रभ्यस्यति । यथासमाम्नायमधेचसोऽभ्यस्य वेदादिमारमेत् । 

१. कुतृले ग, कू पठः, 3427-9. /- 52 
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व्यययेन परसभपदम् आरभेत । वेदस्यादि सुक्तमलुवाकमध्यायं 
वा । एतच्च सर्बैमध्याप्यानामपि समानम् । अपर आह-- 
जपेदिलयत्र प्रकारविधिः चतुरभ्यस्येति जप्यास्तवोङ्ारादयः 

तेन ओङ्कारव्याहृतीनामपि चतुरभ्यासो भवति । अस्मिन् 
पक्ष जपेदियतिरिच्यते ॥ ९॥ - 

तथोत्सरगे ॥ १० ॥ 
उत्सर्गो वक्ष्यते । तत्रापि तथा कतव्य, यथोपाकरणे । 

तचैके कुत्स्नस्य कमणो ऽतिदेक्ञं मन्यन्ते । तन्न । यदि कत्ल. 
स्य कमेणोऽतिदेशोऽमविष्यद् एतेनोत्सजंनामिति तृतीयया 
निरदेक्ष्यद् यथा एतेन गोदानम्! एतेन वापनादीति । तस्माद् 
वेदादिमारभेदियेतदैवातिदिश्यते । अन्यदुत्सजनं कम कथं 
भविष्यति : ब्र्यति -- एताभ्यो देवताभ्योऽन्नेन हृतेति । 

तेनोत्मजने प्रारानमार्जने न भवतः ॥ १० ॥ 
षण्मासानधीयीत समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पिन ॥ ११॥ 

समाव्रत्तोऽप्युपाकृत्याधीयानो ब्रह्मचारिकस्पेन मधुमां 

सवर्जनेनाधी्यीत । यः केवलानि दत्तानि पारं नीता जाया 
मुपयम्य पश्चादधीते तस्य प्रहणाध्ययनविषरयमेतत् ॥ ११॥ 

यथान्यायमितरे ॥ १२॥ 
तरे असमावृत्ता ब्रह्मचारिणो यथान्याथं मेखलाजे- 

नदण्डभिक्षाचरणसामेदाधानादेभिरधीयीरन् ॥ १२॥ 
क, पेयेलयके र 

जायो ॥ १३ ॥ 
समावृत्तविषयमिदम् । ब्रह्मचारिकस्पेनेयस्यापवादः | 

~> ------ ~~ ~~ ---~- ~~~ -- 

१ , भ्वानन्तरमाति ग. ङ.पाठः, २, नेमःग, पाठः. ३, 

वेदानि वाय नी' ख. ग. ड. पाठ 
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एक आचायाः जायोपेया उपयन्त्येति मन्यन्ते ॥ १३ ॥ 
तत्रोपपत्तिः - 

प्राजापलय तत् ॥ १४ ॥ 

तद् जायोपय॑मनं प्राजापयम् , आसित् प्रजापति. 
रिति दशेनात् । रेतःसेचनं प्राजल तच प्रजा पेत यदाह 
पराजापलमिति प्रजा्थमियेवेतदाह् । यचप्यनुक्तमप्येत { गम्यते 
जायोपयमनं प्रजाथेमिति । तथप्युव्यते नप्र रपपनं 
यथा स्यादृतौ मा भुदिति ॥ १४ ॥ 

वाषिंकमिलेतदाचक्षते ॥ १५॥ 
यदिदमुपाकूल षण्माप्ताध्ययनमेतद् वार्पिकामिलाचायौ 

आचक्षते वषत भवति वा प्रतिसंवत्सरं भवतीति वा । तथा 

च गोतमः -- “श्रवणादि वाषिकं प्रो्ठपवीं वापादकरलयाधीयीत 
छन्दांस्यधपश्चमान् मासान् पञ्च दक्षिणायनं वा बक्षचायुतृ्- 
खोमा न मासं मुञ्जीत देमास्यो बा नियम इति" । समाप- 
सुपाकरणम् ॥ १५॥ 

उत्सजनमुच्यते -- 

मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवलाभ्वाश्ननेन दरुखापी-' 
ऽभ्यवयन्ति ॥ १६॥ ` 

मध्यमाष्टकायामिति नामीपिकमधिणस् ! तस्याः 

पुव या पीणैमासी तस्यामिदं भवति । एतच्च पप्मासाुनधी- 
यातेति पूरवमुक्तताह्म्यते । याः पूर्वोक्ताः सापित्याद्ाः ता- 

भ्योऽसनेन होमः । तत्र सावित्यादीनामाञ्यतेवरति पूवमुक्त्। 
मः 

१. शग, २. तदा ध. पाट. ३. "त तदू ५ प्व. पाठः 
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हुत्वा स्विष्टकृत् ततो वेदारम्भणं ततः शिष्टं तत् परिसमा- 
प्यापोऽभ्यवयन्ति अवगाहन्ते ॥ १६ ॥ 

एताश्चैव देवतास्तपैयन्ति ॥ १७ ॥ 

साविन्याया इति केचित् । अपरे तु देवतास्तृपेयन्ती 
त्यारभ्य यत्तपैणं विहितं तदत्र कतैव्यमिति मन्यन्ते ॥ १७ ॥ 

आचायान पितश्च ॥ १८ ॥ 
आचायः सुमन्तुजेमिनिप्रभदयः। पितरस्तत्रवोक्ताः | 
एतदुस्सजेनम् ॥ १९ ॥ 
एतत् कर्मौत्सञेन भिति राखेष॒ प्रसिदम् ॥ १९॥ 
वि हरटत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्चल।यनगृदयवृत्तौ 

` तृतीयाध्याये चतुधैः खण्डः | 
= ----~- ~~ 

अथ परञ्चपः खण्डः | 

अथ काम्यानां स्थाने काम्याः ॥ १ ॥ 
अथराब्दो वाक्यारम्भे । यानि कमोणि त्रेतायां 

काम्यानि तेषां स्थाने काम्याः पाकयज्ञाः कतेव्याः । तत्र 
शीनां स्थान स्थारीपाकाः पशनां स्थाने पशवः । ययेवं 
सोमस्य स्थाने सोमोऽपि प्राप्नाति । स्याद्रवेयेके । अन्य 
लाहः-- अस्मिन् गद्ये पशुकस्पः स्थारीपाककल्पश्चाछः न 

सोमकस्पः, तेन सोमस्थने सोमो न स्यादिति ॥ 

, चरवः ॥ २॥ 
चरवश्च भवन्ति काम्यानां स्थाने काम्याः । पूर्वगेव 

सिरे नियमाथेमिदं चख एव न सान्नास्यायन्यद् द्रभ्यमिति। 

१. न् ऋषीन् पि, २. शान्तेषु इ. पाः 
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पनां ठ॒निवृत्तिने भवति प्राणित्वेन विजातीयत्वात् । 
आयुष्कामेष्टथामित्यारभ्य काम्या दृष्टयः, तासां स्थाने काम्या- 
श्रवः । धायञ्ये शेतमारमेत भरतिकाम' इत्यायाः काम्याः 

परावः ॥ ९ ॥ 

तानेव कामानाप्नोति ॥ २॥ 
यावान् कामस्तेन कमेणावाप्यते, यस्यायं स्थाने 

भवति, तावान् कामोऽनेनावाप्यते इद्युक्तं भवति । अन्यथा- 
स्पत्वादस्य कमेणस्तमेव काममस्पमवाप्नोतीति शङ्कयेत । 
तस्मादयमारम्भः। एवं सति महतां श्रोतकर्मणामारम्भोऽपा- 
थकः स्यात् । तस्मादेव कतै्ये तत्स्थानोपदेशात् तदर्मका 
एते स्थुः । ततश्च दक्षिणा अपि प्रसञ्येरन् । तत्र नियमः 
क्रियते कामा एव भवन्ति न दक्षिणा इति ॥ ३॥ 

अथ व्याधितस्यातुरस्य यक्ष्मर्हीतस्य बा षडा- 
हृतिश्वस्स्ामि त्वा हविषा जीवनाय कमियेतन ॥ ४ ॥ 

अथशब्दः पूवैवत् । व्याधिताद्यो व्याख्याताः । 
पडाहूतिश्वरहो तव्यः मुञ्चामि सेत्यनेन सक्तेन पञ्चर्चन । 
सिष्टरत् षष्ठो भवति । षडुम्रहुणादाञ्यभागो न मवतः॥४॥ 

स्वप्नममनोज्ञं दृष्ट्ायानो देव सवितः यच्च गोपु 

दुःष्वप्न्यामिति पञ्चभिरादित्यमुरपतिएत ॥ ५ ॥ 

ममनोज्ञमशमम् । अदान इत्येका यच्च गोषिति 

पञ्च एताभिः षड्मिरादित्यमुपतिष्ठेत ॥ ५ ॥ 
0 , ष ग ~ ~-+~---“~ 

~ल न = अन 11 

„~ ~~ ----~- + ~~~ ~ 

१. भ्सयाप्र' ख. ग. पठ. 
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यो मे राजन्युञ्यो वा सखा वेति वा ॥ ६॥ 
वाराब्दः समुच्चये । उपस्थान॑मेदात्त प्रथगुपदेशः । 

पड्भिरेकमुपस्थानम् । उपस्थानानन्तरमनया । तयोः समु- 
ज्रयः ॥ ६ ॥ 

स्वा जुम्भित्वामनोज्ञं दृष्ट पापकं गन्धमाघ्राया- 
क्षिसपन्दने कणध्वनने च सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूया 
सं सुवचा मुखेन सुष्वसकणाभ्यां मयि दक्षक्रतू इति 
जपेत् ॥ ७ ॥ 

्षुतादिषु कृतेषु सुचक्षा इत्यादिमन्त्रं जपेत्॥ ५ ॥ 
अगमनीयां गत्वायाज्यं याजयिलखाप्रतिमराह्यं प 

ति्ह्य चेत्यं यूपं वोपहस्य पुनमां भेखिन्दरियं पुनरायुः 
पुनभगः पुनद्रेविणमेतु मा पुनब्रीह्यणमेतु मा स्वाहा । 
इमे ये पिष्ण्यासो अभ्नयो यथास्थानमिह कल्पन्तां 
वेश्वानरो वाष्धानेाऽन्तयेच्छतु मे मनो हथन्तरं मृ- 
तस्य केतुः स्वार््याज्याहुतीजुहृयात् समिधो वा जपेद् 
वा॥८॥ 

अगमनीया रजःखलटा । अयाज्योऽभिशस्तादिः । 
अप्रतिग्राह्यं विषशाखरादि । चेत्योऽधिः तत्र मवो युपशैत्यः 
उपहत्य स्पृष्ठा । एतेषु कृतेष्वेताभ्यां मन्त्राभ्यामेवं कुर्यात् ॥ 

इति दरदत्ताचाय॑मिश्रविरचितायामाश्वलायनगृद्यवृत्तौ 
पञ्चमः खण्डः | 

१. नने ध.पाठः, २. वड. प्रष्टि. ३. क्षिः व, पाडः. 
४. ध्त्याहु' ख. ग. पठ, 
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अथ पष्टः खण्डः। | 

अव्याधितं चेत् स्वपन्तमादित्योऽभ्यस्तमिया- 
द्ाग्यतोऽनुपविशन् रात्रिरोष भूखा येन सूर्य! ज्योतिषा 
बाधसे तम इति पञथचभिरादियमपतिष्टेत॥ १॥ 

अव्याधितो यः सखपिति तं प्रति यथादित्योःस्तं 
गच्छेत् तदा वाग्यतो भूतायुपविशन् रात्रिशेषं सवमेव रात्रि 
तिष्ठन् स्युष्टायां यन सूर्येति पञ्चभिक्रग्भिरादित्यमुपतिष्टेत । 
तस्येदं प्रायधित्तम्॥ १॥ 

अभ्युदियाचचेदकमश्रान्तमनभिरूपेण कर्मणा 
वाग्यत इति समानमुत्तराभिश्चतखभिरुपस्थानम्॥ २॥ 

यः कर्मणा गुरोरभ्यङ्खादिना श्रान्तो न भवति तम- 
करमश्रान्तम् अनभिरूपं कमं नृत्तददनादि तेन वा श्रान्त- 
मप्यव्याधितं स्वपन्तमादियशदभ्युदियात् तदा वाग्यत इति 

समानं वाग्यतोऽनुपविशन् अहःशेपं भतेद्युहेन । एव भृत्वो- 

तराभिश्चतसभियेस्य ते विश्वा भुवनानि केतुनयादिभिरस्तं 

यन्तमुपतिष्टेत ॥ २ ॥ 
सन्ध्यापास्नमह- 

यज्ञोपवीती नियोदकः सन्ध्यामासीत वाग्यतः 

सायम॒त्तरापरमभिमुखोऽन्वष्टमदे श .।धोस्तमिते मण्डले 
आनक्षत्रदशनात् ॥ ३॥ 

यज्ञोपवीती भूत्या नियोदकः नित्यमरदककम र्न 

णाचमनादिकं क्रतं येन मस एवमुच्यर्त एवभतः सन्ध्याम 

= ---- 

१. स्तयेताभि' ग ङ, पाटः. ९ मुपासी' ख पाठ 
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सीत वाग्यतः साय यावान् सन्ध्याकारः तावन्तमासीत । 

उत्तरापरमन्वषटमदेशमभिमुखः प्रतीच्यां दिशि य उत्तरो 
भागः तस्याष्टधा विभक्तस्य योऽ्टमो देराः उत्तरत आरभ्य 
तमनु । ते प्रति कियन्तं काटमासीत । अधौस्तमयादारम्या- 
नक्षत्रद्रीनात्। एतावती सन्ध्या । वाग्यत इति वचनदेता- 
वन्तं कारं न सावित्र्यपि जप्या पश्चात्तु जप्या । तथाच 
जेमिनीये गृह्य मारदाजगृह्ये च द्र्टम्यम्। अन्ये तु स्मृतिषु 
द्रीनात् साविन्या जपमिच्छन्ति | वाग्यतवचनं तु छोकिक- 
वाक्यनिब्रच्यथेमियाहुः ॥ २ ॥ 

एवं प्रातः प्राङ्मुखस्तिष्टन्नामण्डलदशीनात् ॥ ४॥ 
एव॒ प्रातः सन्ध्यामुपासीत प्राड्मुखाश्तिष्ठन्नासाति 

आदिलयस्यामण्डलद शनात् । उत्तरपू्ैमन्वष्टमदेरामभिमुखः 
अधास्तमितेषु नक्षत्रेषु । तथा गौतमः ~ तिष्ठत् पूवी- 
मासीतोत्तरां सञ्यातिष्याज्योतिषो दशनादाग्यतः इति । 

आपस्तम्बस्तृमयोरपि सन्ध्ययोरासनं वाग्यमन चाह-- स- 

रध्ययोश्च बहिग्रामादासनं वाग्यतस्यति ॥ ४ ॥ 

कपोतश्चेवगारमुपहन्यादनुपतेद्रा देवाः कपोत- 
इति प्रस्युचं जुहृयाञ्जपेद् वा ॥ ५ ॥ 

, कपोतः पक्षिविशेषः स चेदगारमुपहन्यात् वुण्डादिभि- 
४ 

टयेद् अनुपतेदया तद् दुनिमित्तम्। तस्येदं प्रायधित्तम्। देवाः 

बा सन्ध्यामा! ख. पाठः. २. (ति । तल्वकाराणां गृद्यमनुष्ठानं 
चैवमेव । क ध. पाट 
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कपोत इति सूक्तेन प्त्युचमस्राहाकारं जुहुयात्, सूक्तमेतद् 
जपेद् वा ॥ ५॥ 

वयमु खा पथस्पते शद्थचर्या चरिष्यन् ॥ ६ ॥ 
धनार्थी यदि कचिद् गच्छेत् तदा वयम् ता प्रथ- 

स्पते इति सूक्तेन प्त्युचं जुहुयात्, जपेद् वा ॥ ६ ॥ 

संपुषन् बिदुपेति नष्टमधिजिगमिषन् ॥ ७ ॥ 
यो नष्टद्रग्यमधिजिगमिषति अधिगन्तुं टब्धुमिच्छ- 

ति, स सपूषन् विदुषेयनेन सूक्तेन प्रत्यृचं जुहुयाञजपेद्ा ॥७॥ 

मूदलो वा ॥ ८ ॥ 

या वा मूढः अपरज्ञः सोऽपि सृकतेनानेन जुहुयाञ्ज- 
पेद्ा ॥ ८॥ 

संपूषन्नध्वन इति महान्तमध्वानमेष्यन् प्रतिभयं 
वा॥९॥ 

यो महान्तमध्वानं गमिष्यन् भवति अनल्पं प्रतिभयं 
वा गमिष्यन् भवति स सूक्तेनानन प्रत्यूचे जुहुयाञ्ज- 
पेद्या ॥ ९॥ 

दाति हरदत्ताचार्यमिश्रविरचितायामाश्चलायनगृयवृततौ 
तृतीयाध्याये षष्ठः खण्डः । 

कारतया 

अथ सप्तमः सष्डः । 

अथेतान्युपकस्पयेत समावतेमानो मणी डण्डठे 
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वचखरयुग छत्मुपानधगं दण्डं सखगुन्मदेनमनुरेपनमा- 
ञ्जनसुष्णीषमित्यात्मने चाचायाय च ॥ १॥ 

थ गुरुकुलात् समावतेमान एतानि वक्ष्यमाणानि 
द्रव्याण्युपकस्पयेत संपादयेत् । तानि चात्मने चाचायाय च 
कट्पयितव्यानि । किमथेमिदमुचयते, एतेषां दव्याणासुपकल्पनं 

यथा स्यादिति! नैतदस्ति प्रयोजनम् । उत्तरत्र विनियोगव- 

दादेबोपकल्पनं भविप्यति यथा 'आआचायोंऽहतेन वाससाज्रिः 

प्रदक्षिणमि'लत्र । सलम् । एवमेव तत् । इह त्वात्मन चाचा- 

यय चेत्यच्यते । तत्र न ज्ञायते कानि द्रव्याणि किं कुयौ- 

दिति । तदथेमिदमुच्यते । एवमप्यतानीति वक्तञ्य, कथम् , 

एतेषमिवोत्तरत्र विनियोगो यधा स्यादिति। तेन (अहते वा- 
ससी आच्छाये'ति समावतैमानस्यास्य वाससोरुपदिष्टमहत- 
त्वमाचा्यैवाससोरपि भवति । अन्यथोपकट्पनवेटायामनुपदि- 

त्वान्न स्यात् । तत्र मणी हो कुण्डले दे. । सोवणे मणिः 
वर् च ते मवतः, मणिकुण्डट आवश्रीतेस्युत्तरत्र दरानात्। 

मणिकुण्डले इति ये समासं पठन्ति तेषां (मणि कण्टे प्रमु- 

व्येति ददीनाद् ययपि समाव्रतैमानस्य मणिः सिद्धः तथा- 
प्याचार्यस्य न स्यात् । तस्मान्मणी इति हिवचनान्तमेव 
पटित्यम् । वस्रयुगमेकेकस्मे । छत्रे दे । उपानदयुगं वख- 

यगवत् । दण्डौ दो । सगुन्मदेन समाहारदन्दः। येन शरीर- 

म॒न्मयते तेदुन्मदेनम् । उष्म ह[{॥ १ ॥ 

१. “क्तवि' ङ. पाठः. २. मेत' ख. ग. छ. पाठः. ३. एतिन 
व, ४, ्युपहिते बः घ. पाठ 
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यश्ुभयोनं विन्दे ताचार्थायेव ॥ २ ॥ 
यथयुमयोरेतानि द्रव्याणि न लमेत तदा आचाय. 

येवोपकल्पयेत ॥ २॥ 
समिधं त्वाहरेदपराजिताया दिशो यज्ञीयस्य 

बृ्स्य ॥ ३ ॥ 
अपराजिता पूर्वोत्तरा दिक् तस्थाः समिध आहरद् 

यज्ञीयस्य ब्क्षस्य ॥ २३॥ 
त्र गुणकामः-- 

आद्रामन्नादययकामः पुटिकामस्तेजस्कामो वा ॥ ९ ॥ 
अन्नाच्यपुष्टितिजसामन्यतमं यः कामयते स आर्द्र 

सभिधमाहरेत् ॥ ४॥ 

बरह्मवचेसकाम उपवाताम् ॥ ५॥ 
उपवाता शुष्का ॥ ५॥ 

उभयीमुभयकामः ॥ ६ ॥ 
अन्नाचादीनामन्यतमं व्रह्मवचेसं च यः कामयत स 

उभयीमाद्रौमुपतरातां च समिधमाहरेत् । अर्ध॑शुष्कामिटयुक्तं ` 
भवति ॥ ६ ॥ 

उपरि समिधं करा गामन्नं च ब्राह्मणेभ्यः प्र 
दाय गोदानिकं कमं कुर्वीत ॥ ५ ॥ | 

तामाहतां समिधमु्परि कला अनधो निधाय व्रह्म 
गभ्योऽन्न भोजनाय दा गां दक्षिणां द्या गोदानिकं कर्म 
कुवीत । कमेग्रहणस्य प्रयोजन गोदान एव ब्थिलाक्तम्॥७॥ 

[प ~~ (गरी स्यः 

१, भाः, ख. ग, नाः घ. पाठः, 
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आत्मनि मन्त्रान् संनमयेत्, ॥ ८ ॥ 

गोदानिके कमणि क्रियमाणे तत्रयान् मन्त्रानात्मा- 
मिमुखान् उदेत । ऋचामप्यहपराप्र्थं वचनम् । ओषधे 
त्रायस्व मा स्वधीते मामा हिसीः तेन ब्रह्माणो वपते द्म्म 
आयुष्मान् तेन म आयुषे वपामि माम आयुः प्रमोषी- 
रिति ॥ ८॥ 

एकङ्कीतकेन शीतोष्णाभिरद्धिः स्नात्वा युवं 
वख्राणि पीवसा वसाथे इदयहते वाससी आच्छाथादम- 
नस्तेजोऽसि चक्रमे पाहीति चक्षुषी आञ्जयीत ॥ ९॥ 

यरिमन् करञ्जफलटे एकं बीजं तदेकट्कीतकं तति. 
एमुन्मदैनं पुरस्तादुपकस्पितम् । तेनोदतितगात्रः शीतोष्णा 
भिरद्धिः साखा युवं बद्लाणीति मन्त्रेणाहते वाससी आच्छा- 

[| क ह 

द्यति । एकमन्तवीसः अपरं बहिवोसः । अश्मनस्तेजोाऽमि 

चकमे पाहीति मन्त्रेण ततश्वकषुषी आञ्जयीतः स्यं पूरव 
(स्यं हि पूर्वै मनुष्या अज्ञत' इति श्रुतेः ॥ ९ ॥ 

अरमनस्तेजोऽसि श्रोत्रे मे पाहीति मणिङुण्ड- 
ङे आबध्नीत अनुरेषनेन पाणी प्रङिप्य मुखमभ्र त्रा 
ह्मणो ऽनुरिम्पेत् ॥ १०॥ 

अनुटेपनं चन्दनादि । बाह्यणो मुखं प्रथममनुरिम्पेत् 
-+ततोऽन्यान्यङ्गानि ॥ १० ॥ | 

१ 

कन 

१, भमि शुद्धि क्षिरोमा' क. पाठः. २, 'सीति' ड. पाठः, 
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बाहू राजन्यः ॥ ११॥ 
अग्रेऽनुिम्पेत् ॥ ११ ॥ 
उद्र वेदयः ॥ १२॥ 
पूववत् ॥ १२ ॥ 
उपस्थ छी ॥ १३॥ 
तदत् ॥ १३ ॥ 
उरू सरणजीविनः ॥ १४ ॥ 
ये सरणेन गतागतेन जीवन्ति दताः ते उरू अमर 

ऽदुछिम्पेरन् ॥ १४ ॥ .. 

अनातंस्य नार्तोऽहं भूयासमिति खजमपिनध्नीत॥ 
अपिनद्येत् ॥ १५ ॥ 
न मारोक्ताम् ॥ १६॥ 
मालाशचब्दोक्तां खज नापिनष्टेत् ॥ १६ ॥ 

मारेति चेद् ब्रूयुः खरगित्यभिधापयीत ॥ १७॥ 
यद्यवरादज्ञानादया मारेति ब्रूयुः परिकरमिणस्तदा 

तान् स्रगिति वाचयेत् ततोऽपिनद्येत् ॥ १७॥ 

देवानां प्रतिषे स्थः सवतो मा पातभित्युपानहा- 
वास्थाय दिवदछद्मासीतिच्छत्रमादत्ते ॥ १८ ॥ 

गताथेम् ॥ १८ ॥ | 
वेणुरति वानस्पल्योऽसि सवेतो मा पाहि ̀ इति 

वेणवं दण्डम् ॥ ९९॥ 
आदत्ते ॥ १९ ॥ 

१, ततौ" ख. घ. षाठः, 
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आयुष्यमिति सूक्तेन मणि कण्डे प्रसुच्योष्णीषं 
कृता तिष्न् समिधमादध्यात् 

स्मृतं निन्दा च षिद्या च श्रद्धा परज्ञा च पचमी । 
इष्टं दत्तमधाते च कृतं सयं श्रतं बतेम् ॥ 
यदग्ने सेन्द्रस्थं सषिकस्य सद्रषिराजस्य सपि 

तकस्य सपितुराजस्य साकारस्य सातीकाशस्य सान् 
काशस्य सप्रतीकाशस्य सदेवमनुष्यस्य सगन्धवौप्सर- 
च्कस्य सहारण्येश्च पशुभिय।म्यैश्च यन्म आत्मन आ- 
त्मनि चतं तन्मे सरवे व्रतमिदमहमभ्रे स्वरतो भवामि 
स्वाहेति ॥ २० ॥ 

तत आयुष्यमिति सृक्तान्ते मणि कण्ठे बदुध्वा हतेन 
ससा उष्णीषे रिरेवरष्टनं कृता तथेव तिष्ठन् पू्ैमुपरि 
करतां समिधमादध्यात् स्मृतं निन्दा चेति मन्त्रेण सवैतोत्र 
भवामि स्वाहेखन्तेन ॥ २० ॥ 

ममाम्ने वच इति प्रस्यचं समिधोऽभ्यादध्यात्॥ २१॥ 
तत्र नव समाम्नाताः । सखेटिकी दशमी अवाखमि- 

नद्रममुतो हवामह इति तस्या अपि प्रहणमिलयाहुः ॥ २१॥ 

यत्रैनं एजयिष्यन्तो भवन्ति तत्रेतां रात्रिं व- 
सेत् ॥ २२ ॥ 

एनं समावृत्तं यत्र गृहे पूजयिष्यन्तो भर्वेन्ति तत्र 
न~ 

१. प्प्रातिमु' घ. पाठ २, (तामेति यः ङ, पाढ ३. "षेरा 

ख.पाठः. ४. भसप्रग. पाठः ५, भसा, ६. पतिचप्रः इ, 

पाठः. ७. 'विष्यन्ति' ख. पाठः. 



स्मः खण्डः, अनाविरोपेतम् | १६३ 

पितृगृहे रात्रिमेतीं वसेत् । पूजा च मधुपः स्नातकायो- 

पस्थिताये'ति वचनात् ॥ २२॥ 

विद्यान्ते युरुम्थेन निमन्ञ्थ छ ख।(युज्ञातस्य वा 

स्नानम् ॥ २३॥ 

वरियासमापो युरुमर्थेन प्रयोजनेन निमन्त्य कमर्थ 

त आहरिप्यामीत्युक्तवा तेनोक्तं च कुता तत एतत् समा- 
वतैन कतेव्यम् । अनुज्ञातस्य वा वत्स! व्वदृगुणैर 
वाह तोषितः अलमर्थेन अनु जानामि त्वां गृहाश्रमायव्येव- 
मुक्तस्य वा कतंव्यम् ॥ २३ ॥ 

तस्येतानि बतानि भवन्ति ॥ २४॥ 
तस्य स्नातकस्यैतानि वक्ष्यमाणानि व्रतानि भव 

न्त्यामरणात् ॥ २४॥ 
न नक्तं स्नायात् न न्नः स्नायात् न नग्नां शिः 

यमीक्षेतान्यत्र मेथुनात् वषति न धवन्न वृक्षमारोहेन्न 
कूपमवरोहेन्न संशयमभ्यापयेत ॥ २५ ॥ 

संदायः प्राणसंशयस्तं नाभ्यापयेत्त न प्रतिपयेत ¦ ' 

अन्यत् स्पष्टम् ॥ २५॥ 

[कमअ पुनर्वमरध्य रक्चापाददवर्त इतरा ~ 

महद् वे भूतं स्नातको भवतीति विज्ञायते ॥ २६॥ 

योभ्यं स्नातकः स महद्धतं भवति यथा प्रचव्यादान 
(~ 

महाभृतान्युपकारकाणि एवमय सवोश्रमाणामुपकारके इति 

विज्ञायते । आह मनः - 

१. न्तम्भमाहतं च' ङ, पाठः, २. क्षेवयुप 

[ 

ख. ग. ड. पाठः, 
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“भयथा मातरमाश्ित्य स्र जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गहस्थमाश्चिटय सवं जीवन्ति भिक्षुकाः ॥" 

इति ॥ २६। - 

इति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्चलयनगृह्यवृततो 
तृतीयाध्याये सप्तमः खण्डः । 

अथटमः खण्डः । 

युरवे प्रछक्ष्यमाणो नाम प्रवुवीत ॥ १ ॥ 

अथ समावृतं गुरुः प्रजति ग्रहान् प्रति विसृजति 
स तेन प्रस्क्यमाणस्तस्मै गुरखे तस्येव नाम संबुद्या प्रु 
वीत यज्ञशमेन्निति ॥ १ ॥ 

इदं वत्स्यावो भो इति उचेरू््वं नाम्नः ॥ २ ॥ 

अथ नाम्न उध्वमिदं वत्स्यावो भो इयुः परु 
वात। नाम्न उध्वमुचचेरिति वचनान्नामोपांशु भवति। वत्स्याव 

ति केवरूऽपि वसिविपूवस्याथं द्रष्टभ्यः । एतावन्तं का 
सहोषितो खः अथेदानीं विभिद्य वासं करिष्यावः भो य- 
च्रामेन्निति मन्त्राः | इदमिति च क्रियमाणक्रियानिरदेशः 
यथा इदं गम्यत इति ॥ २ ॥ 

प्राणापानयोरुपांशामन्दरेरिन्द्रहरिभिरिति च ॥३॥ 
प्ाणापानयोरिति मन्त्रमुपांशु प्रवुबीत आमन्दैरि- 

प्यचं च 1 ३॥ | 



ष जश्न) ४ 

.मिमः संण्डः] | अनोविलोपेतम् । १६५ 

अतो वद्धो जपति ॥ ९॥ 
अतःपरं बद आन्रर्यो जपति ॥ ४ ॥ 

अप्यमाह्- 

प्राणापानयोरुरुव्यचास्खया प्रपये देवाय सवित्र 
परिददामीत्य चं च ॥ ५॥ 

प्राणापानयोरिति मन्त्रस्य पूर्वत्रैव कृत्लः पाठः कव. 
भ्यो न कृतः इह वा प॑व्यतां पूषैत्र वा कोन्यत्र विष 
इति । पूवत्रोपांधित्युक्तम् इह जपतीति तस्य प्रयोजन 
जपलक्षणमुपांशुतवं गृद्यकम॑ण्यनियमिति । तेन "बह्माज्ञलि- 
करतो जपेदि्यत्रो्चः प्रयोगः सिद्धो भवति ॥ ५॥ 

समाप्य ओं पराक् स्वस्तीति च जपिता माहि- 
तरेणानुमन्त्य ॥ ६ ॥ 

अतिसृजेदिति शोषः । आमन्द्रैरि्येतामृचं समाप्य 
ओं प्राक् स्वस्तीति च जपिता महित्रीणामवोऽसिवति सूक्ते 
नानुमन्त्यातिसजेद् गुरुः शिष्यम् । महित्रीशब्दो यस्मिन् 
सुक्तेऽस्ति तन्माहित्रम् । विभुक्तादित्वादण् । विवत्स्याव इति 
लोकिक्या वाचातिसगेः ॥ ६॥ 

एवमतिसृष्टस्य न कुतधिद् भयं भवतीति वि- 

ज्ञायते ॥ ७ ॥ 
_ एवं माहित्रेणानुमन्त्य योऽतिसृष्टः तस्य न कुतशिद् 

मयं भवतीति बाद्मणं भवति । माहित्रानुमन्त्रणस्य प्रशंसे 

यम् । इदं च कालान्तरेऽपि भवति । यो यस्य प्रियः स्यात् 
१. पाः ख, ङ. पाठः. 
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तथाविधलतवाद् बराह्मणस्य ! एतदथेमेव च बाह्मणमाकृष्टम् । 
आपस्तम्बोऽप्याह -- ध्य कामयत स्वस्ति पुनरागग्छेदिति 

तमेताभिरन्वीक्षेव खस्त्येव पुनरागच्छतीत्ययन्ञसं युक्तः कषपः 

“इति ॥ ७ ॥ 

वयसाममनोज्ञां वाचं भुता कनिक्रदज्जनुष 
प्रवाण इति सूक्तं जपेद् देवीं वाचमजनयन्त देवा 
इति च ॥ ८ ॥ 

यदायं स्ातको मागे वान्यत्र वा पक्षिणां प्रतिकूलं 
वाचं श्रृणोति तदा नैमित्तिकोऽयं जपः । ८ ॥ 

स्तुहि श्वतं गतेसदं युवानमिति मृगस्य ॥ ९॥ 
- अमनोज्ञं वाचे श्रुतवेत्यनुवतेते ॥ ९॥ 

यस्या दिषो बिभीयाथ्स्माद्वा तां दिशमुल्मुक- 
मुभयतः प्रदीपं प्रयस्येन्मन्थं वा प्रसम्यमालोड्याभयं 
मित्रावरुणा मद्यमस्त्र्चिषा शाश्रून् दहन्तं प्रतीत्यमा- 
ज्ञातारं मा प्रतिष्ठं विन्दन्तु मिथो भिन्दाना उभयं तु 
"मृत्युमिति संसृष्टं धनमुभयं समाङ्ृतमिति मन्थं न्यं 
करोति ॥ १०॥ 

यस्या दिशो यस्माहा पुरुषाद् बिभीयात् तां दिशं 
प्रति पुरुषोऽपि स यस्यां दिशि वक्षति तां दिश प्रति उभयतः 
प्रदीप्तं मृे चाग्रे च रन्तमृल्मुकम् अस्यत क्षिपेत् भभयं 
मित्रावरुणेति मन्त्रेण । दधिभिश्राः सक्तवः मन्थः तं षा भ्रस- 

१, भा, १. चः ख, पाठः, ३, द् ख. ग, पठः. 
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ग्यमपरदक्षिणमारोड्य न्यञ्चं न्यग्भूतं करोति संसष्टभिति म- 
त्रेण ॥ १०॥ 

सवेतो भयादनाज्ञाताद ्टावाञ्याहृतीजुहूयात् प्र 
थिवी वृता सक्षिना वृता तया वृतया वर्या यस्माद् भ- 
याद् बिभेमि तद्रारये स्वाहा । अन्तरिक्ष वृत्तं तद्वायुना 
वृतं तेन वृतेन वरेण यस्माद् भयाद् बिभेमि तद्रा 
रथे स्वाहा । दयोवता सादित्येन वृता तया वृतया वन्यौ 
यस्माद् भयाद् बिभेमि तद्वारये स्वाहा । दिशो वृताः 
स्ताशरन्द्रमसा वृतास्ताभिवताभिर्क्रीभिथस्माद् भयाद् 
बिभेमि तदारये स्वाहा । आपो वृतास्ता वरुणेन वृता- 
स्ताभिवृताभिवर््रीभियैस्माद भयाद् बिभेमि तद्रारये 
स्वाहा । रजा वृतास्ताः प्राणिन वृतास्ताभिर्ृताभिरवत्री- 
भिथस्माद् भयाद् बिभेमि तद्वारये स्वाहा। वेदा वृतास्ते 
छन्दोभिवतास्तेभिवैतेभिवेत्रैभियस्माद् भयाद् विभेमि 
तद्वारये स्वाहा । सर्व वृतं तद् ब्रह्मणा वृतं तन वृतेन 
वरत्रेण यस्माद् भयाद् बिभेमि तद्वारये स्वाहेति ॥ 

स्वतो भयाद्नाज्ञातनिमित्तादा भयाधो बिभीयात् 

सोऽशटवाज्याहृतीरजहृयात् प्रथिवी वतेयादिमिरम््॑रः। अष्टग्रह- 
णमाभ्यभागस्विष्टकृनिवृत्यथैम् । आ्यग्रहणमाञ्यहोमधमं- 

प्राप्यथेम् ॥ ११॥ | 

१, स्यौ ग, ड, पाठः, २. वरुणे ल. परः, 
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अथापराजितायां दिदेयवस्थाय स्वस्त्यात्रेयं ज- 
पाति यत इन्द्र भयामह इति च सूक्तरेषम् ॥ १२ ॥ 

अंथाम्ेरपराजितायां दिशि स्थिता स्वस््यात्रेयेण दृष्टं 
सस्ति नो भिमीतामिति सूक्तं जपति पराकं पूणपात्रनिनय- 
नाद् यत इन्द्र॒ भयामह् इति सक्तरोषं जपति ॥ १२॥ 

इति हरदत्ताचायैमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृकृतौ 
तृतीयाध्यायेऽष्टमः खण्डः। 

अथ नवमः खण्डः । 
संभामे समुपोहे राजानं सन्नाहयेत् ॥ ९ ॥ 
युधे समुपस्थिते राजानं संनाहयेत् पुरोहितः ॥ १॥ 

आत्वाहाषेमन्तरेधीति पश्चाद्रथस्यावस्थाय ॥ २॥ 
क क क 

जपोदेति शेषः । यरिमन् राजाधिरूटस्तस्य रथस्य 

पश्चादवस्थायेतत् सक्तं जपेत् ॥ २ ॥ 
जीमूलस्येव भवति प्रतीकमिति कवचं प्रय- 

. 

च्छत् ॥ ३॥ 
' जीमूतस्ययनयचो कवच सन्नाहं प्रयश्छेद् राज्ञे ॥ 

उत्तरया धनुः ॥ ४॥ 
धत्वनागा इयेतया धनुः प्रयच्छेत् ॥ ४ ॥ 
उत्तरां वाचयेत् ॥ ५॥ 

` बक्ष्यन्तीवेत्य॒चं राजानं वाचयेत् ॥ ५॥ 
१, प्रागुदीची दिगपराजितमे' घ. पाठः. २, क् पा ङ. 

पाटः, ३. “च्डेद् रा्चे क्र्वा उ' ख. ङ, पाठः, 
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स्वयं चतुथी जपेत् ॥ ६॥ 

ते आचरन्तीतयृचं पुरोहितो जपेत् ॥ ६॥ 
पञचम्येषुधिं प्रयच्छेत् ॥ ७॥ 
वहीना पितेत्य॒चा हषुधि तूणीरं प्रयच्छेत् ॥ ७ ॥ 

अभिप्रवतेमाने षष्ठीम् ॥ ८ ॥ 
भथः रथं प्रवतयति राजा तस्मिन्नमिपवक्षमनि सये 

ति्ननित्युचं जपेत् पुरोहितः ॥ ८॥ 
सपतम्याश्वान् ॥ ९ ॥ 
तीव्रान् घोषानित्युदाश्चान् योग्यत्वादुमन्बेयते पुरो- 

हितः ॥ ९ ॥ 
अष्टमीमिषूनवेक्षमाणं वाचयति ॥ १०॥ 
रथवाहनमित्युचा इपूनवेक्षमाणं वाचयति ॥ १० ॥ 

अहिरिि भोगेः पर्येति बाहमिति तरं न्यमा- 
नप्र ॥ ११॥ 

अहिरिव भोगेरियेतया तटं चमादिनिरमितं हस्त- 
रक्षणं नह्यमानमलुमनत्रयते | पुरोहितः नद्यमानं राजानं बा- 

चयतीलयन्ये ॥ ११॥ 

अथेनं सारयमाणमुपारुद्याभीवर्तं वाचयति भ्र 
योवां मित्रावरुणेति च दवे ॥ १२॥ 

अथ सारयमाणः सारथिरारोहति तं सारयमाणमुपा- 

१, (अनुमन्त्रयते पु, २, भ्ये । तं हस्तरक्षणम्॥ भ' ख. ड, पाठः. 
> 4 
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रद्य एनं राजानमभीवत॑म् अभीवर्तेन हविषेति सूक्तमभीव- 
तंद्टं वाचयति प्रयोवां मित्रावश्णेति च दे. ऋतौ ॥ १२॥ 

अथेनमन्वीक्षेताप्रतिरथशाससापर्णैः ॥ १३ ॥ 
अयनं युद प्रविशन्तं अरन्वक्षेत अप्रतिरथम् आशुः 

शिशान इति सूक्तम् अप्रतिरथेन ऋषिणा दृष्ट, शासं शास 
इत्येति सूक्तं शासदृष्ट, सौपर्णं सुपणेदृष्टम् । सौपणानां बहु- 
त्वाद् विवक्षितमुदाहरिष्यति भरधारयन्त्विति। एतेरपतिरथशा- 
ससोपर्णैरन्वीक्षणम् ॥ १३ ॥ 

प्रधारयन्तु मधुनो प्रतस्येखेतत् सोपणम् ॥ 
इदमत्र सोप्णेम् ॥ १४ ॥ 
सवो दिशोऽनुपरीयायादियमोशनसं वास्थाय 

प्रयोधयेत् ॥ १५॥ 
पराच्या्याः सवो दिशोऽनुपरीयाय अनुपरिपूवधा- 

तेस्यैप् । अनुपरीय प्रागादिमुखं रथं प्रवर्येत्यथेः । आदित्य. 
मोहानसं व यत्रादित्यः स्थितः शुक्रो वातं दिग्भागमा- 
स्थाय तत्र स्थितः सन् प्रयोधयेद् युदधमारम्भयेद् राजानं, 
न प्रत्यादित्यं नापि प्रतिशुकरम् ॥ १५॥ 

उपश्वासय एथिवीमुत द्यामिति तृचेन दुन्दुभि 
मभिमृशेत् ॥ १६ ॥ 

पुरोहितः ॥ १६ ॥ 

अवसष्टाः परापतेतीषून् बिसजयेत् ॥ १७ ॥ 
पुरोहित एव ॥ १७॥ 



त्वम स, (^ 
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यत्र बाणाः संपतन्तीति युध्यमानेषु जपेत् ॥ 
युध्यमानेषु योधेषु जपेत् पुरोहितः ॥ १८ ॥ 
संशिष्याद् वा संशिष्याद् वा ॥ १९ ॥ 
अथवा न स्वयं दुन्दुभिमशेनादि ङुयौद् इदमित्थं 

- भन्त्रस्त्वया कर्तव्यमिति राजानं संशिष्यात् संदिशेत् । हि. 
शकितिरध्यायपरिसमा्िदरता ॥ १९॥ 

इति हरदत्ताचायेपिश्रार्वाचैतायामाश्वलायनगृहयवृततौ 

अनाविकायां तृतीयाध्याये नवमः खण्डः। 

तृतीयोऽध्यायः समप्ठः | 
र 



अथ चतुर्थोऽध्यायः | 

आहिताभिश्वेदुपतपेत् प्राच्यामुदीच्यामपराजि- 
तायां वा दिद्युदवस्येत् ॥ १॥ | 

उपतापो रोगः | प्राच्यादीनामन्यतमस्यां दिशि उद- 

वस्येत् प्रामान्निष्कम्य वसेत् ॥ १॥ 
किं प्रयोजनमित्याह् - 

ामकामा अप्नय इत्युदाहरन्तिं ॥ २॥ 
एवे क(तः १ ते) किमियाह- 

आशंसन्त एनं भआममाजिगमिषन्तोऽगदं कु्य- 
रिति विज्ञायते ॥ ३॥ 

अपिनामायं जीव्याद् अस्मांश यक्षीष्ट इत्येवमारंस- 
स्तोऽग्नयो ग्राममाजिगमिषन्त आगन्तुमिच्छन्तः एनं यज. 
मानमगदं ऊुयुरिति विज्ञायते ॥ ३ ॥ 

अगदः सोमेन पशुनेषटधेषटावस्येत् ॥ ४॥ 
यद्यसावगद्ः खस्थो भवति ततः सोमादीनामन्यत- 

मेनष्ा अवस्येद् गं परविश्य वसेत्। सोमोऽभिषटोमः । पुरे 
द्राः | इष्टिरग्रयणेटिदरीपूणेमासो वा । आ तस्मात् का- 
लात् तत्र वसेदिप्यक्तं भवति । अन्ये ताप्ेयमशटकपाटं 
तदहेरवेष्छन्ति ॥ ४॥ 

~ 0-9-०० कन कया ०७-- 

१. नन्ति केचिद् ब्रह्मवादिनः ए! $, पाठः, २. पतल.ग, 

पाडः, १. वे ध्, पठः, 
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अनिष्टा वा॥ ५॥ 
अथ वानिषटैव प्रविशेदगदः ॥ ५ ॥ 

संस्थिते भूमिभागं खानयेद् दक्षिणपुवस्यां 

दिशि द्रक्षिणापरस्यां बा दक्षिणाप्रवणं दक्षिणाप्राकूष- 

वणं दक्षिणाप्रतयक्प्रवणमियेके यावानुदाहुकः पुरुषः 
स्तावदायामं व्याममात्रे तिर्यक् बितरितमर्वाक् ॥ ६॥ 

यदि संस्थितो मृतः स्थात् ततस्तस्मात् प्रेशाद् दक्षि 
णपूवेस्यां दिशि भभ्नेययां दक्षिणापरस्यां निक्रयां वा भमि- 
भागं खानयेत् कतौ पुत्रादिः । दक्षिणादिपवणं यथा स्यात् 
तथा खानयेत् । प्रमाणनिर्देशः -- उत्िप्तबाहुकः पुरुषो या- 
वान् तावानायामो यस्य तं तावदायामम् । तिथक्प्रमाणेन 
व्याममात्रम् । 

"वाहः सकरयोग्यौमस्ततयोरितियंगन्तरम्" 

इति नैषण्टुकाः । अवौकप्रमाणेन वितरत वितस्तिप्रमितम्। 

कनिष्ठाङ्कष्टयोमध्यं वितरितस्ततदीषयोः। 

अवाडिति डकारोऽपपाठः। यथा पूमैत्र तियैगिति एवमत्रावौ- 

गिति ॥६॥ 

अभितआकादा दमशानम् ॥ ७ ॥ 

अभितः परित आकारां यस्य एवंविध इमशान भव. 

ति। मध्ये उदिरादिभिरनाकारामिः्युक्तं भवति ॥ ७ ॥ 



१७४ ` आश्वलायनगृष्षूत्रम् [चतुोऽष्यायः 

बहुलोषधिकम् ॥ ८ ॥ 
बहरा ओषधयो यत्र एवं च तत् ॥ ८ ॥ 

कण्टकिक्षीरिणस्तिति यथोक्तं पुरस्तात्॥ ९॥ 
वास्तुपरीक्षायां तथात्रापि कायैम् ॥ ९ ॥ 

~ यत्र सवेत आपः प्रध्व॑सेरन्नेतदादहनस्य लक्षणं 
इमानस्य ॥ १० ॥ 

यत्र प्रदेशो सवैत आपः प्रध्व॑सेरन् न।वतिष्ठेरन् ए- 
तददृहुनस्य रमशानस्य लक्षणम् | यत्रासावादद्यते तदा- 
दहनम् । आदहूनस्येति विशेषणादन्यदपि रमश्चानमस्तीति 

गम्यते यत्र संचितान्यस्थीनि निधीयन्ते तदेवंलक्षणं न 
भवति । तैत्राप्यभित आकाशमिति भवति दइमश्ानस्य तत्रा- 
विरोषितत्वात् ॥ १० ॥ 

केशदमश्रुरोमनखानीस्युक्तं पुरस्तात् ॥ ११ ॥ 

केरारमश्रुरोमनखानि वापयीरान्नियादि 'अवभ्डेद्- 
मस्य पुत्ता _अमाञ्र्वरनि यन्तं यत् पुरस्तादुक्तं तदिहापि 

द्रष्टव्यम् ॥ ११॥ 

विगुरफं बहिरस्यं च ॥ १२॥ 
विगुफ प्रभृतं तत् तदुपविगुस्फयेयुः । सौम्यं वाँ 

विगुरस्फमिति ॥ १२ ॥ 

दध्यत्र सपिरानथन्येतत् पितयं एषदाञ्यम्॥ १३॥ 

१, (तह्क्ष' ख. ड. पाठः. २. 'भभित आकाशमिष्येतत् ठ तत्रा 
पिमं! ष. पठः, ३. -श्यंम व. पठः, ४ वागु ङ, पठः. 
+५. 'तिबत् || ग, ड, पठः, । श 
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अत्र कमेणि दधानि सपिरानयन्ति । एतत् सपि्िश्र 

दधि पित्र्यं एषद्ज्यम् । संङ्यम्। तेन शनिष्पुरीषमेके दृता 
पृषदाञ्यस्य परयन्तीत्यत्रापि ग्रहणं भवति ॥ १३ ॥ 

इति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्वलायनगृयवरतौ 
चतुथोध्याये प्रथमः खण्डः | 

अथ द्वितीयः खण्डः । 

अथेतां दिरमभ्रीन् नयन्ति ॥ १॥ 
यस्यां दिरि भूमिभागः खानितः तां दिशमभ्रन् 

नयन्ति ॥ १ ॥ 

यज्ञपात्राणि च ॥ २॥ 

नयन्तीत्येव ॥ २॥ 

अन्व प्रेतमयुजोऽमिथुनाः प्रवयसः ॥ २॥ 

नयन्तीत्येव । अन्वञ्चं पात्राणां पृष्ठतः अयुजः अयु- 
गमसंख्याख्लयः पञ्चेत्यादि। अमिथुन।ः खियः पुमांस एव वान 
मिश्रिताः । प्रवयसो वृद्धाः । उपदेशक्रमादेव सिद्धे अन्वञ्च- 
मिति वचनादभ्रीनां च पात्राणां च करमो यथाशा स्थात् ॥ 

` पीठचक्केण गोयुक्तेनेदेके ॥ ४॥ 
एके गोयुक्तेन पीठचकेण शकटविरोषेण नयन्ति .। 

रक इति वचनादन्ये रिषिकादिना ॥ ४ ॥ 

अनुस्तरणीं गामजां वेकवण छृष्णामेके ॥ ५॥ 

कृस्पान्तरेष्वनुस्तरणी विकल्पिता । तदुविधानाय 
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व्यवहितकल्पनया योऽयम् । यत्वचा प्रेतोऽदुस्तीर्थते सानु- 
स्तरणी तां गामजां वा ॥ ५॥ 

सव्ये बाहो वदृध्वानुसंस्कारयन्ति ॥ ६॥ 

अन्येनेवं विकर्पितानुस्तरणी तत्र गंमेकवणौमस 
ङ्ीणेवर्णाम् अजां कृष्णाम् । अन्ये सेकवरणौ कृष्णामियेक- 
मेव विशोषणं मन्यन्ते । कृष्णामिल्युक्ते कृष्णप्रायापि गृह्येत 
तन्निवृ्यथेमेकवणोमन्यवणौसंयुक्तामिति ॥ ६॥ 

अन्वथोऽमात्या अधोनिवीताः प्वृत्तशिखा ज्येष्ठ 
पथमाः कनिष्टजघन्याः ॥ ७ ॥ 

अमायाः पुत्रादयः तेऽन्वश्चो गच्छन्ति अधोनिवीताः 

अधःकृतोपरिवाससः बाहोरधःकृतयज्ञोपवीता वा । प्रवृत्त- 
रिखा मुक्तरिखा मुक्तकेशा वा। येष; प्रथमोऽग्रगामी येषां 
ते अये्ठप्रथमाः । कनिष्ठः प्ृष्ठगामी येषां ते कनिष्ठजनघन्याः। 

एवभूता गच्छेयुः । उयेष्ठपरथमा इ्येतावस्युव्यमाने अयेष्ठ एव 
प्रथमः स्यात्। कनिष्ठजघन्यवचनात्तु जयेष्ठा नुपूर्याद् गच्छेयुः॥ 

प्ाप्येतं भूमिभागं कतोँदकेन शमीशाखया त्रि 
प्रसव्यमायतनं परि्रिजन् प्रोक्षयपेतवीतविचसपंतात 
इति ॥ ८ ॥ 

ˆ यः पूत खानितः एतं भूमिभागं प्राप्य कतो पुत्रादिः 
उदकेन रामीराखया तदायतनं त्रिरप्रदक्षिणं परिजन् भरो- 
क्षति । अपेतेति मन्तरस्यादृत्तिः ॥ ८ ॥ | 



1 | 
दक्षिणपूवै उद्ध॑तान्त आहवनीयं निदधात्यु- 

त्रपश्चिमे गाहेपत्यं दक्षिणपश्चिमे दक्षिणम् ॥ ९ ॥ 
स उद्धतस्य. खानितस्यान्तऽन्तमप्रदेशे दक्षिणपू् 

अभ्य कोणे आहवनीयं निदधात्यभिम् उत्तरपश्चिमे वाय- 
व्ये कोण उद्धतान्ते गाहैपत्यमधे निदधाति दक्षिणपश्चिमे 
नेकरते कोणे उद्तान्ते दक्षिणम निदधाति ॥ ९ ॥ 

अथनमन्तर्वेदि. ॥ १०॥ 
निदधाति कतो बहिः ॥ १० ॥ 

इध्मचितिं चिनोति यो जानाति॥ ११॥ 
चत॑, कतौन्यो वा ॥ ११॥ 

तस्मिन् बर्हिरास्तीये कृष्णाजिने चेत्तररोम 
तस्मिन् प्रेतं संवेशयन्त्युत्तरेण गाहेपलयं ह खाहवनीयम- 
भिशिरसम्॥ १२ ॥ 

तस्मिन् चयने बर्हिरास्तीयं तस्मिन् बर्हिषि कृष्णा- 
जिनं चोत्तरछोमास्तीयथे तस्मिन् कृष्णाजिने प्रेतं सवेशयन्य- . 
मायाः । कथम्, उत्तरेण गाहेपत्य दुखा आदहवनीयामिगतं 
रिरो यस्य तेमेवंभूतं संवेरायन्ति ॥ १२॥ 

उत्तरतः पतीम् ॥ १३ ॥ 

 संवेशयन्ति ॥ १२॥ 

१.५२. द्डुःक.ष. पाठः. ३. ध्मा ख. परः. 
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धनुश्च क्षत्रियाय ॥ १४॥ 

क्षत्रियाय पलीं च धनुश्च ॥ १४॥ 

तामुत्थापयेद् देवरः पनिथीयोऽन्तेवासी जरदा- 
सो वोदीष्ै नाथ्भिजीवरोकमिति ॥ १५॥ 

तां पलीमुत्थापयेद् देवरः स च पतिथीयः पतिस्था- 
नीयः। या देवरन्याययोग्या तद्िषयमेतत् । अन्ये तु सवेत्रि- 

कमिच्छन्ति, पतिस्थानीयलं रक्षणायभिप्रायमिति । अन्ते- 
वासी रिष्यः। जीर्णो वा दासः। उदीर्ेति मन्त्रेण ॥१५॥ 

कता वरृषरे जपेत् ॥ १६॥ 

यद् वृषल उत्थापयेत् तदा कतौ मन्त्रं जपेत् ॥ १६॥ 

धनुहस्तादाद दानो म॒तस्येति धनुः ॥ १७॥ 
उत्थापयेद् आददीत ॥ १७ ॥ 

उक्तं वृषठे ॥ १८ ॥ 

कतो वषट जपेदिति ॥ १८ ॥ 

अधिज्यं कृता सचितिमचितवा संशीयनुप्रह- 
रेत् ॥ १९ ॥ 

धनुराततभ्यं कला इध्मचितेयैः शेषः तमाचितैव 
भ ङ्क्त्वा तस्यामेव चितौ क्षिपेत् ॥ १९॥ 

इति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाश्चवलायनग्ृहयवृत्तौ 
चतुथाध्याये द्वितीयः खण्डः । 
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अथ तृर्तीयः खण्डः | 

अथेतानि पात्राणि योजयेत् ॥ १॥ 
अनन्तरमेतानि वक्ष्यमाणानि पात्राणि योजयेत् मू- 

तस्यङ्खघ निदध्यात् ॥ १॥ 

दक्षिणे हस्ते जुहूम् ॥ २ ॥ 
एकवचनस्याविवक्षितलात् पाशुकीमप्यवें चातमा- 

स्यप्राक्तीम् । एतेनोपभ्द् व्याख्याता । सवत्र योजयेदिति 

संबन्धः ॥ २ ॥ 

सव्य उपभृतम् ॥ ३॥ 

हस्त इत्येव ॥ ३॥ 

दक्तिणे पार्थ स्प्यं सव्येऽपनिहोत्रहवणीम्॥ ४॥ 

पाश्च इयव ॥ ४॥ 

उरसि भुवां शिरसि कपालानि दस्सु घ्रान्णः॥५॥ 

दन्तेषु ग्राग्णो योजयेत् | 'यक्िञ्चित्सोमलिप्तं द्र्य 

तेनावभूथयन्तिः दर्यमभिषवग्राव्णामव भू विनियोगात् सो- 

ममध्यमृतविषयमेतत् ॥ ५॥ 

नासिकयोः सुवो ॥ ६ ॥ 

चात॒मौस्ययाजिनख्यः ॥ ६॥ 

भिचा तैकम् ॥ ७॥ 

` अथ ययक: सवः तं भिचा ना्तिकयोर्यो 
जयेत् ॥ ७ ॥ 

| १, भप; २, पत् . ध्तम्। ख, पाठः., श्वा ग, पाठः. २. श्वे इ, पाठः. 
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कणैयोः प्रारित्रहरणे भिचा परेकम्॥ < ॥ 

व्यतिरिक्तविषयमेतत् ॥ ८ ॥ 

उदरे पात्रीं समवत्तधानं च चमसम् ॥ ९॥ 
उद्र ॥ ९॥ 

उपस्थे शम्याम् अरणी उर्वाः उटखलमुसये 
जङ्घयोः पादयोः शपे ॥ १०॥ 

दिवचनं पूववत् । नानार्बाजिषु त्रीणि ॥ ११॥ 

छिखा वकेम् ॥ ११॥ 

इदमपि पूववत् । तदेवं यस्यां द्रायां यत् पत्रमु- 

त्प्नविनियुक्तं तस्य धारणमास्मात् कमणः अत्र प्रतिपत्तिः । 
मध्ये चेत् स्वयं प्रतिपन्नं न तस्येतदथैमुप्॑तिः॥ ११॥ 

आसेचनवान्ति पृषदाज्यस्य पूरयन्ति ॥ १२॥ 
यानि बलवन्ति पात्राणि तानि पृषदाज्येन पूरयन्ति । 

उक्त प्रषदाञ्यम् ॥ १२ ॥ | 
| अमा पुत्रो टषदुषरे कुर्वीत ॥ १३॥ 

म्रतस्य पुत्रो दषदुपर अमाकु्वीत स्वीकुर्वीत ॥१३॥ 

रोहायसं च कौलालम् ॥ १४॥ 
यष्टाहायसनि्मित यच्च कखाठछरतं तच्चोभयं पुत्रो- 

ऽमकुर्वीत ॥ १४॥ 
~==--~-- ~ ----~----~ ~-- ------~- => क --------- -*~~- ~~ ~-------- जन 

१, च्चे ड. पाटः. २. (णिमू, ख. ग. घ. पाठः. ३. (त्। 8ि' घ. पाठः 
"हि" ड. पाठः, ५. (नमवि' ख. ग. ङ, पाठः. १. (पपत्ति' ङ. पाठः, 
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अनुस्तरण्या वपामुर्विय शिरो सुखं प्रचछादये- 
दमनषैमेपरिगोभिव्येयस्मेति ॥ १५॥ 

अनुस्तरणीपक्ष तस्या वपामुत्छरतय प्रेतस्य शिर 
मुखं च प्रच्छादयेद् अमेवेमति मन्त्रेण ॥ १५॥ 

वक्यावुदृधृर्य पाण्योरादभ्याद तिद्रवसारमेयो 
श्वानाविति दक्षिणे दक्षिणं सथ्ये सव्यम् ॥ १६॥ 

बरृ्छयावित्याग्रफलाद्रतिमां सपिण्डो । तावुदषृत्य पर. 
तस्य पाण्योरादध्याद् दक्षिणे पणो दक्षिणं वृक्यं सम्य 
सव्यम् अतिद्रवेति मन्त्रेण॥ १६॥ 

हदये हदयम् ॥ १७॥ 
प्रेतस्य हदयेऽनुस्तरण्या हदयमुद् पृर्यादध्यात्॥ १७॥ 
पिण्ड्यो चेके ॥ १८ ॥ 
एक आचाय ओदनपिण्डावपि हदये निदधति । 

पिण्डीनामानौ मां सपिण्डाविति वा ॥ १८ ॥ 
वक्कथावेच।र इलकं \ १९ ॥ | 
एक आचायीः वृक्कथामव्रेपिण्ड्यावाधातव्ये मन्यन्त 

पाण्योहेदेय बा ॥ १९॥ 

सर्वां यथाद्धं विनिक्षिप्य चमणा प्रच्छाय ॥ २०॥ 

सर्वामनुस्तरणीं यथाङ्गम् अनुस्तरण्यास्तत्तदर्जग प्रत्त 
तरिमस्तस्मि्ङ्ग विनिक्षिप्य तस्या एवे चमणा त्रत ब्रच्छाद- 

येत् ॥ २०॥ | ___ 

१, ५्प' ख, ड, पाठः, २. ग यद्यदनुस्तरण्या अर्ज तत्तत् प्र 

ध, पाडः, ३. णाप्र इ. पाठ 



१८२ आश्वसयनगृहयसूत्रम् [चतुर्थोऽध्यायः 

इममप्ने चमसं मा विजिहूर इति प्रणीताप्रणय- 
नमनुमन््रयते \ २१॥ 

दोपूणमासयोर्थेन प्रणीताः प्रणीयन्ते तं चमसं 
प्रतस्याङ्ग यत्र कचिन्निक्षिप्यानुमन््रयते इममे चमसमिति 
मन्त्रेण । केचित् तरिमरन्नपि कमणि अभिनिधानादृध्वै प्रक् 
वितिसचयनात् प्रणीताः प्रणयन्ति ॥ २१॥ 

सभ्ये जान्वाच्य दक्षिणाञ्नावाञ्याहृतीुहृयाद- 
प्ये स्वाहा कामाय स्वाहा रोकाय स्वाहानुमतये स्वा- 
हेति ॥ २२॥ 

आच्य निपात्य अत्र होमाथेमन्यं सुवमुत्पा । हूत्वा 
तुं योजने विनियेगक्रमो बाधितः स्यात् ॥२२॥ 

पञ्चमीमुरति प्रेतस्यास्माद् वे खमजायथा अयं 
त्वदंधिजायतामसो स्वाहेति ॥ २३ ॥ 

पञ्चमीमाहुति प्रतस्योरसि जुहुयात् । अस्माद् वै 
त्वमिति मन्त्रेण । असावित्यस्य स्थाने प्रेतस्य नामनिर्देशः 
प्रथमया । पञ्चमीग्रहणात् पुरस्तात् तन्त्रमुपरिष्टात् तन्त्रं च 

निवतैते॥ २३॥ 
हति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामाश्रसायनगृहवृत्तौ 

चतुर्थाध्याये तृतीयः खण्डः । 

१. तु होमयो' घ, पाठः. २. भमः ग. पाठः. 
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अथ चतुथः खण्डः । 

प्रेष्यति युगपद भ्रीन् प्रञ्वखयतेति ॥ १।॥ 
कतौ परिकर्मण आह युगपदित्यादि ॥ १ ॥ 
आहवनीयश्चत् पूर प्राप्नुयात् स्वर्गे रोके पनं 

प्रापदिति विच्यात् ॥ २॥ 
तेष्वामेषु युगपत् प्रजवितेष यद्याहवनीयः पव प्रौ 

प्लुथात् प्रेतं तत एतं प्रेत खगैटोकं प्रापर्त् प्राप्तवानिति 
विद्यात् ॥ २ ॥ 

रास्स्ययसावमुत्रैवमयमस्मिन्निति पुत्रः ॥ ३॥ 
असो प्रेतः अमुत्र लोके रस्यति संसिद्धो भविष्यति 

एवमस्यामात्यजनोऽस्मिन् लोके रात्स्यतीति पुत्रो विद्यात् | 

एतेनोत्तरे सूत्रे व्याख्याते ॥ ३॥ 

गाहेपदयश्चेत् पूव प्राप्तुयादन्तरिक्षरोके एन प्रा- 
पदिति विद्यात् रास्स्यत्यसावमुत्रैवमयमस्मिन्निति पुत्रः, 
दक्षिणाग्निश्वत् पूवं प्ाप्नुयान्मनुष्यलोके एनं प्रापादि 
ति विव्यादन्नमेवासावत्स्यव्येवमयमस्मिन्नेति पुत्रः॥ ४॥ . 

एवकारो भिन्नक्छमः अन्नमत्स्यदयेव “अद भक्षणे" 

अस्मिन् रोके पुनज तोऽन्नवान् भविष्यव्यवेत्यथः। एवमय- 
मिति व्याख्यातम् ॥ ४ ॥ 

युगपत् प्राप्तौ पराम्बाद्धे वदान्त ॥ ५॥ 
-----=- ~~~ ~ ~~~ -~- ~ ~ (अ 

ज~ ~~ ------ ~ 

१. “व्यतति' ख. पाठः. २. ३. षवः' ख. घ. ङ. पठः. ४,् 

प्राप्नुयात् परा घ. पाठः. ५., ६. वः, ग. पाठः, ७. प्तोतुप 
ग, क. पाडठः. 
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- यदयनं त्रयोऽप्यञ्मयो युगपत् प्राप्बुयुः तदा परा ऋ- 
द्विभेवतीति वदन्ति बरह्मवादिनः ॥ ५ ॥ 

ते दह्यमानमनुमन्त्रयते प्रहि प्रहि पथिभिः पूर्य 
भिरिति समानम् ॥ ६ ॥ 

प्रहि प्रहि पथिभिः पूर्व्येभिरिति पञ्चानां त॒तीयामित्या- 

रभ्य समाप्येत्यन्तं यदुक्तं तदत्र कतन्यमिव्यथः ॥ ६ ॥ 

स एवंविदा दद्यमानः सहैव धूमेन स्वशलोकमे- 
तीति विज्ञायते ॥ ७॥ 

स प्रेत एवंविदा उक्तं दहनपरकारं यो वेत्ति तेन द- 
ह्यमानः सहैव धूमेन यदैव धूमं उद्रच्छति तदैव स्वगरोक- 
मेतीति ब्राह्मणं भवति ॥ ७ ॥ 

उत्तरपुरस्तादाहवनोयस्य जानुमात्रं गतं खात्वा- 
द्धिः पूरयिखावकाः शीफालमित्यवधापयेत् ततो ह वा 
पष निष्क्रम्य सहेव धूमेन स्वगे रोकमतीति विज्ञायते॥ 

तत एवे करिपताद् गतीदेष प्रेतो निष्कम्य । सहैवे- 
स्यादि गतम् । हवे इत्यग्ययहयमयम्थः सिद इत्यर्थे ॥ 

इमे जीवा विमृतेराववृत्रननिति सव्यावृतो त्रज- 
न्यनवेक्षमाणाः ॥ ९॥ | 

` ततोऽमालया इमे जीवा इति मन्त्रमुक्ला सम्येन भा- 

गेनावतैमानाः प्रेतमनवेक्षमाणा ब्रजन्ति ॥ ९॥ 

यत्रोदकमवहं भवति तत् प्राप्य सह दुन्मञ्ज्ये- 
काञ्जटिमुत्सृज्य तस्य गोत्रनाम गृहीत्वोत्तीयान्यानि 
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वासांसि परिधाय सङृदेनान्यापीडयोदण्दश्चानि विष- 
ञञ्यासत आनक्षत्रदशेनादादित्यस्य वा ॥ १०॥ 

यस्मिन् प्रदेशे उदकमवहं स्थिरं भवति तटाकादि 
तत् प्राप्य सच्रदुन्मञ्ज्य तस्य प्रेतस्य गोत्रनाम गृहीता ग. 
गगोत्राय तुभ्यमिति एकैकं जलाज्ञलिमुत्सृज्य उची्यीन्यानि 
शुष्काणि वासांसि परिधाय एनौनि गृहीतमुक्तानि वासास्ुद- 
ग्दसानि कत्वा सकृदापीड्य विषञ््य सह्कीमृयासते दिवा चे- 
दानक्षत्रदहोनाद् रात्रो चदा आदियस्य च दरनात् ॥ १०॥ 

हद्यमाने प्रविशेयुः कनिष्टप्रथमा ग्येष्टजघन्याः। 
दद्यमान नक्षत्रे आदिये वा ग्राम प्रविशयः॥११॥ 
प्राप्यासदमदमानमग्नि गोमयमक्षतं तेखमप 

इत्युपस्प्रशन्ति ॥ १२॥ 
आसीदन्यस्याभियासद् गृ तामापदं प्राप्यादमादी- 

न्युपस्पुशन्ति बहिरेव सारस्य ॥ १. । 
इति दरदतावायीमिशरः रच , ाम।१ ्रयनगृहयवरृतता 

सन गरु} न "` 170 च, | 

अथ ॥ ञ्यः ण्ट; | 

नैतस्यां रायामन्नं पथर्न् ॥ १॥ 

राचिग्रहणादहयरात्रस्य ग्रहणं दिवा मरणे दिवाप्यन्नं 
न पचेरन् । अन्नग्रहणान्मुदरादीनां प्रतिषेधः । अन्य तु अदुन- 
यमन्नं तन्न पचेरन् न किञ्चिद् भुञजीरनिलधं इति वणयन्तः 
फट्ादिभक्षणमपि नेच्छन्ति ॥ १ ॥ 

१.२. प्ता भव, १६. ३4) ग. पाठः 
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त्रिरा्रमक्षाराङवणारिनः स्युः ॥ २॥ 

अपवुरारभ्य तरिरतरमकनन्तोऽपि क्षारं रवं च ना- 
क्रीयुः॥ २॥ 

दादशरात्रं वा महागुरुषु ॥ ३॥ 

माता पिता पितामहः प्रपितामहः यश्चोपनीय कृत्सं 
वेद्मध्यापयति एते महागुरः। एतेषु मृतेषु द्वादशरात्रं षा 
त्रिरात्रं वाक्षाराट्वणारिनःस्युः। शक्यपेक्षो विकल्पः ॥ ३॥ 

दानाध्ययने वजेयेरन् दशाहं सपिण्डेषु ॥ ४ ॥ 
५“सापिण्डिता तु पुरषे सप्तमे विनिवकते" 

इति हि सपिण्डलक्षणम् । स्मयते च- 

'' उभयत्र दशाहानि कुर्स्यान्नं न भुज्यते । 
दानं प्रतिग्रहो यज्ञः स्ाध्यायश्च निवतते ॥ 

इति । नियान निवर्तन्ते वैतानैवर्ज रालाभ्रौ चके । अन्ये 
एतानि कुयादिति च । अन्ये तु दानाध्ययनमात्रप्रतिषधोऽयम् 
आशौचं तु शाखान्तरादवसेयमिति स्थिताः॥ ४ ॥ 

गुरौ चासपिण्डे ॥ ५॥ 
असपिण्ड गुरुमोतरशशरादिः ॥ ५॥ 

अप्रत्तासु च खीषु त्रिरात्रम् ॥ ६॥ 
ह सपिण्डा त्रिरात्रं दानादि वजयेत् ॥ ६॥ 

१, नागर पाठः, २. ननिकेव' सख. ग. क, पाठः, 
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इतरेषु ॥ ७॥ 

महागुरुग्यतिरिक्तेष्वाचायेषु 'एकदेरपुपाध्यायः ह्या. 
दिषु ॥ ७॥ 

ज्ञातो चासपिण्डे ॥ ८॥ 
असपिण्डा ज्ञातिः समानोदकः । तत्र च त्रिरात्रम् । 

“समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोखेदने" 
इति समानोदकलक्षणम् ॥ ८ । 

परत्तासु च श्रीप्वदन्तजाते परिजाते चेकाहं स- 
ब्रह्मचारिणि समानयामीये च श्रोत्रिये ॥ ९ ॥ 

प्रत्ता दुहित्रादिषु अदन्तजाते दन्ता यस्य न 
जाताः तस्मिन् बाले परिजातो दन्तजातः तत्रापि एकाहं 
दानादि वजयत । उपनयनादारभ्यासमावैनाद् यः सह् बतं 
चरितवान् एकरिमन्नाचायं स सब्रह्मचारी एवविधमपरं प्रति 
तस्मिन् मृते एकाहमाशोचम् । समाने एकसिमन् ग्रामे भवः 
समानग्रामीयः, श्रोत्रियोऽधीतवेदः तस्मिश्च ॥ ९॥ 

इति हरदत्ताचायेमिश्चविरचितायामाश्चलायनगृ्यदतौ 
चतुथीध्याये पञ्चमः खण्डः। 

अथ ष्ठुः खण्डः । 

संचयनमू्वं दशम्याः इष्णपक्षस्यायुजास्वेक्- 
नक्षत्रे ॥ १ ॥ 

अस्थीनि सश्वीयन्ते यस्मिन् कमणि तत् संचयनं 

कृष्णपक्षस्य दशम्या उध्वमयुजासु विषमासु तिथिषु एका- 

१, ९दाउपाग, ई. पाठः, 
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दृशीत्रयोदशीपञचदश्छीषु एकनक्षत्रे दिवसे करवव्यम् । सा 
द्रामी यचन्तर्दश्ञाहि भवति तत्रैव कर्वव्यम्र्। अथ बहिदरा- 
हात् संचयनमपि तत्रैव । अपर आह -- दशमी रात्रिगष्यते 

® 

मृताहादारभ्य तस्या उध्यैमियादीति ॥ १॥ 

क्षणे कुम्भे पुमांसम् ॥ २॥ 

क्षणे टक्षणयुक्ते शुभे कुम्भ पुमां संचिन्वीरन् 

पुसोऽस्थीनीय्भः ॥ २॥ 
अरश्षणायां दछियम् ॥ ३ ॥ 
अटक्षणायां कुम्भ्यां खियोऽस्थीनि संचिन्वीरन् ॥३॥ 

अयुज)ऽमिथुनाः प्रवयसः ॥ ९ ॥ 
व्याख्यातम् । एते संचेतारः ॥ ४॥ 

क्षीरोदकेन शमीशाखया त्रिः परसव्यमायतनं प- 
खििजन् पक्षति शीतिके शीतिकावतीति ॥ ५॥ 

क्षीरमिश्रेणोदकेन ॥५॥ 
अङ्गुष्टोपकनिष्ठिकाभ्यामेकेकमस्प्यसंहरादयन्तो- 

ऽद ध्युः ॥ ६ ॥ 

सहाद शब्दः, यदि प्रावाणः संहूदिरन्निति दर्शनात्। 
उपकनिष्टिकानामिका । अङ्कुष्ठोपकनिष्ठिकाभ्यामङ्कुखीभ्याम् 

एकेकमस्थ्यादाय असंहादयन्तोऽस्थ्नां परस्परसङ्कषटनेन शब्दो 
यथा न स्यात् तथा कुवेन्तः कुम्मेऽवदध्युः ॥ ६ ॥ 

पादो पूर्वं शिर उत्तरम् ॥७॥ 
तत्र धादास्थीनि पूप्रेमवदध्युः । ततोऽङ्खन्तराणि 

केमेणारिरसः। चरमं रिरःकपाटम् ॥ ७ ॥ 
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सुसंचितं सिय पवनेन सपय यत्र सर्वत आ- 
पो नाभि्यन्देरन् अन्या वष्याभ्यस्ततर कतेऽवदध्युरुपः 
सपे मातरं मृमिमेतामिति ॥ ८॥ 

अस्थि सुतचितं यथा तथा संचिलय पवनेन शपा 
दिजन्येन संपूय भस्मपासू् संशोध्य सृक्ष्मण्यप्यस्थीनि 
संचिय तं दम्भं यत्र वपामवाभ्योऽन्या आपो नामिष्यन्दे. 
रन् तारो कर्तेऽदध्युरपसरषत्यचा ॥ ८ ॥ 

उत्तरया पांसूनवकीयं अवकीण उत्तरामुत्ते स्त- 
भ्नामीति कपाटेनापिधायाथानवेक्षं प्रत्याव्रज्याप उप- 
सणदय भ्राद्धमस्मे दद्युः ॥ ९॥ 

उत्तरया उच्छृश्ेति पासूनमितोऽव कीय उच्ृञखमा- 
नेति जपति तत उत्ते स्तभ्नामीति कपाटेनापिधाय कुम्भ- 
भुपयेपि पांसूनवकिरति। केचितु पूव॑मपिधाय जपित्वा पांसू- 
नवकिरन्ति । भ्रत्यात्रज्य रमशानाद् अप उयसपृश्य स्नाता 
भ्रादभस्मे प्रेताय दुः । सवमेतत् कता करोति । अमा- 
लयानामनुसन्धानमात्रकमिदम् । ्रादमेकोषष तच्चोत्तरत्र 

वक्ष्यते । नवश्राद्धमासिकादीनि श्राद्धान्तराणि स्मृतिभ्योऽव- 
गन्तव्यानि ॥ ९॥ 

ति हरदत्ताचार्मिश्रविरवितायामाश्चलायनगृक्वृतो 

चतुथाध्याये षष्ठः खण्डः । 

१. श्राप ख. घ. पाठः. २. प््यनयारां ष. पाठः. 



१९० आश्वलायनगृहयसुत्रम् [चतुर्थोऽध्यायः 

अथ सप्तमः खण्डः । 

गुरुणाभिभृता अन्यतो वापक्षीयमाणा अमाषा- 
स्यायां शान्तिकमं कुर्वीरन् ॥ १॥ 

येषु जीवत्सु गुरुम्रियते ते गुरुणाभिमताः । यथा 
सरयोदये स्वपन् सूयोभ्युदित इत्युच्यते तथा । यरः कुरश्रेष्ठः 
पित्रादिवां । अन्येषां वा पित्रादीनां बहूनामुपयुपरि मरणे- 
नापक्षीयमाणा अमावास्यायां शान्तिकर्म वदष्यमाणं कुर्वीरन् 

अमायाः। तत्रैको उयेष्ठः पुत्रादिः कती । अपरेऽलुसन्धातारः॥ 

पुरोदयादभ्ि संहभस्मानं सहायतनं दक्षिणा 
हरेथुः क्रव्यादमग्नि प्रहिणोमि दूरमित्यधर्चैन ॥ २॥ 

प्रागुदयादधि भस्मना सहितमायतनेन सितं दक्षि- 
णस्यां दिशि हरेयुः कव्यादमिलधर्चेन । गृहोपकरणभृतानां 

मणिकादीनां पुराणानामुत्सगः नवानां चोत्पत्तिरनन्तरं व- 

ह्यते । तत्साहचयीद् गृहोपकरणमूतस्य पचनाभ्नेरयमुः्सम॑ः 
न गृह्यस्य नापि श्रोतानाम् ॥ २॥ 

तं चतुष्पथे न्युप्य यत्न वा तरिः प्रसव्येमायतनं 
परियन्ति सव्यः पाणिभिः सव्यानृरूनाघ्नानाः ॥ ३ ॥ 

यत्र वा चतुष्पथादन्यत्रापि यत्र कुत्रापि वा दाक्षि 
णस्यमेव दिशि ॥ ३॥ 

१. (साय ख. ग, ङ, पाठः, २. भ्यंपा ङ. पाठः, ३. चन्र 

चिद् वा ख. पाठः. ४. श्स्ांदि' ख. घ. पढ़. 
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अथानवेक्ष परत्यात्रन्याप उपस्प्रय केरदमश्रुलो 

मनखाति वापयिखोपकस्पयेरन् ॥ ४॥ 
अथ पररीत्यानन्तरं पृष्टतोऽनवेक्षमाणास्ततः स्थानात् 

प्रयाव्रजन्ति । ततः अप उपसृ स्नाता केशचादीनि वाप. 

यिता पुनः शौचार्थं स्नाला व्यमाणानि द्रग्याण्युपकस्पये- 
रन् ॥ ४॥ 

नवान् मणिकान् कुम्भानाचमनांश्च शमीसुम- 

नसो मालिनः शमीमयमिध्मं शमीमय्यावरणी परिधी 

श्चानडहं गोमयं यावत्यो युबतयस्तावन्ति कुरापिञ्ज- 

छानि ॥ ५॥ 
मणिक उक्तः । कुस्मः प्रसिद्धः । येनाचस्यते स आ. 

चमनः करक; । उपलक्षणं चेदं मणिकादिग्रहणं यच्चान्यदेवम् 

(उपोयुक्तं मृन्मयं तस्य सवसय ु राणसयोतस्गः नवस्य चोपा- 

दानम् । रामीसुमनसः शमावृक्षस्य पुष्पाणि खीटिङ्गः सुमन- 

दाब्दः तत्र सौत्रो रिङकव्यययः। माहिनः मारीङृताः शमी- 

सुमनसः । उपकस्पयेरन्निति सवेत संबध्यते । परिधीश्च श- ` 

मीमयान्। अत्र नवनीतमप्युपरकट्पनीयम् उपरिषटादुपयाग- 

दशनात् । येषां चोपयेो न वध्यते तेषामपि यथायथमु- 
७०० = न --9 

१. न्णाः प्र्यात्रज्य प्र्ागलयोपसप्रह्य सला केशदमशररोमनखानि 

बापयिला खात्वा व, २. "नवान् मणिकान्. अनुषक्त ये" ठ, "पाठः, 

३. भणि माणिनिः मारी... व्यघ्ययः उ' ख" ग (0 मालिनिः माली- 

कृताः शमीमयमिष्मम् अरणी च रामीमय्यौ व्यत्ययः उ' ङ, पाठः. ४. णो 

व" ई, पाठः, 
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पयोगः कस्प्यः । त्था शमीयुमनसां धारणम् । यवय 
्ञातिभृता युवतयस्तावन्ति कुशपिञ्जूान्युपकस्पयेरन्॥ ५॥ 

| अग्निवेायामग्नि जनयदिहैवायमितरो जात- 
वेदा इलयधर्चन ॥ ६॥ 

सायं प्रणयनकारोऽभ्रिवेखा । तस्यां रामीमयीभ्यामर- 
णीभ्यामभ्चि जनयेद् इदैवेयधैचैन ॥ ६॥ 

तं दीपयमाना आसत आ शान्तरात्रादायुष्मतां 
कथाः कीतैयन्तो मद्भल्यानीतिहासपुराणानीत्याख्याप- 
यमानाः ॥ ७ ॥ | 

तमि गृहाद् बहिः कचित् संस्कृते देशे कषटिरि- 
न्धानाः दीषौयुषां कथाः कीतेयन्तो मङ्गटनिमित्तानि चेति- 
हासपुराणानि परस्परमाख्यापयमाना आ शान्तरात्रादासते 

राम्यन्ति शब्दा यत्र तच्छान्तम् अक्रमकल्ाद्धिकरणे क्तः 
रात्रेः शान्ता भागः शान्तरात्रः मध्यरा ्र्रिः) आ तस्मा 

दासते ॥ ७॥ 

उपरतेषु शब्देषु गृहं निवेशनं वा संप्रविषटष्वे- 
तस्मिन् कारे दक्षिणाद् इारपक्षात् प्रक्रम्याविच्छिन्ना- 
मुदकधारां हरेत् तन्तुं तन्वन्रजसो भानुमन्विहीत्योत्तर- 
स्मात् ॥ ८ ॥ 

अथ सवतः शब्देषु उपरतेषु गृहं निवेशनं वा संप्र 
विषेषु, केषु, शब्देष्येव । निवेशनं शायनस्थानम्.। तिख एतां 

१, स्तेभ्यः | तष. पाटः, २. "णं अ्रतिमूता ॥ स. ग “णं 

युतयो भरातिमूताः ॥ ड. १।८;. ३. "का! ग, ङ, पाठः, 
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दशाः न कापि शब्दः गहे निविशने वाँ शब्द इति । 
एतस्मिन् काटे कृतां गृहुमागद तस्य दक्षिणाद् हारपक्षादा- 

रभ्याविच्छिन्नामुदकधारां हरेत् तन्तुं तन्वन्निति मन्त्रेण आ 
उन्तरस्माद् हारपक्षात् ॥ ८॥ 

अथागनिमुषसमाधाय पश्चादस्यानइहं चर्मा. 
स्तय प्राग्प्रीवमुत्तरखोम तस्मिन्नमात्यानारोहयेदासेह 
तायुजेरसं बरणाना इति ॥ ९ ॥ 

अथ तमभि कतौ कममाड़मुपसमाधौय पश्चादस्यानइहं 
चम प्रागभ्रीवमुत्तरलोमास्तृणाति । आस्तीय तस्मिन्नारोहयेत् 
करताोहतायुरिति मन्त्रेण । मन्त्रोच्चारणमेव ग्यापारः नान्यः 
कथित् ॥ ९ ॥ 

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामीति परिदध्यान्म- 
ध्यमम् ॥ १०॥ 

अथ परिधेपरिधानकाटे इमं जीवेभ्य इति मन्त्रेण 

मध्यमं परिधिं परिदध्यात् तृष्णीं दक्षिणोत्तरौ ॥ १०॥ ` 

अन्तमस्य दधतां पवतेनेयरमानमुक्तरतोशेः 
करत्वा परं मलो अनुपरेहि पन्थामिति चतग्डभिः प्रत्यृचं 

हत्वा यथाहान्यनुपूर्वं भवन्तीत्यमात्यानीक्षेत ॥ ११॥ 
अन्तर्मत्युमिति पदेिनादमानमुत्तरतोऽभेः स्थापयति । 

स्थापयित्वा परं मृत्यो अन्विति चतसृभिः प्रत्यृचं जहोया- 

१, षा इ' घ. पठः. २. धत्ते आरोपणे मन्त्रो, ३. ति द्यम 

अन्ये" ख. ग, ठ. पाठः. 
4.4 
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ज्येन । प्रत्यचमिति स्वाहाकारनिदृ्यर्थम् तेन ऋग 
होमः । हृत्वामात्यानीक्षत यथाहान्यन्विति मन्त्रेण ॥ ११॥ 

युवतयः पथक् पाणिभ्यां दभैतरुणकेनैवनीतेना- 
ङृष्टोपकनिष्टिकाभ्यामक्निणी अंञ्जय पराच्यो निसृजेयुः॥ 

अथ युवतयः पृथक् पाणिभ्याम् अक्षिणी अज्ञीरन् 

दक्षिणेन दक्षिणं सव्येन सव्यम् । कथं, दभेतरूणकेनैघनीतेन 
अङ्कष्ठोपकनिष्टिकाभ्यामङ्गुरीभ्याम् । अति केचित् एथक्पा- 
णिभ्यामिति वचनाद् युगपद््णोरज्ञनमिच्छन्ति। तेषां यावसो 
युवतयः तावन्ति कुशपिञ्ानीति नोपपय्ते द्िस्तावन्ति 
प्राप्नुवन्ति । तस्मात् पृथक्पाणिवचनं दक्षिणाङ्गकारितानि 
बृच्य्थ, तेन पूर्व दक्षिणेन पाणिना दक्षिणमेङ्क्ता तेनैव कुरा- 
पिज्लटेन स्येन सव्यम् । एवमक्षिणी अञ््य सोत्रो व्यबा- 
देशः अङ्क्त्वा पराच्यः पराङुमुख्यः निसृजयुः तत्स्थानान्नि 
गच्छेयुः । अपर आह -- पराच्यः प्राङ्मुख्यो भूत्वा अनवे- 

्षमाणास्तानि कुरापिञ्जूलान्यतिषजेयुरिति ॥ १२ ॥ 
( 

इमा नारीरविधवाः सुपतीरियं ज्ञाना दक्षेतं ॥१३॥ 

कतो इमा नारीरिति मन्त्रेण ॥ १३ ॥ 

१. धम् | ऋगन्तेन होभः ॥' सख. ग. ङ. पठः, २, आः! ग. 

पाटः, ₹ गमीति ऊ. पाठः. ४, तग. ङ. पाठः. ५, भ्या, 

६. पत॥ अख. ग, ढ. पाठः, 
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अद्मन्वतीरीयते संरभध्वमित्यदमानं करता परथ- 
मोऽभिमृशेतं ॥ १४ ॥ 

अथ यं उत्तरतः स्थापितोऽमा तं की प्रथममभि. 
मृरोद् अदमन्वतीरिति मन्त्रेण । पश्चाद्माला मन्त्रविदो म- 
न्त्रेण, तुष्णीमितरे ॥ १४ ॥ 

अथापराजितायां दि्यवस्थायाभ्चिनानडहा मो- 
मयेन विच्छन्नया चोदकधारयापो हि टा मयोभुव इति 
तृचेन परीमेगामनेषतेति परिकरामस्सु जपेत् ॥ १५॥ 

एतावत् कमं गृहाद् बहि्मवति । अथ महं प्रवेष्टु 
ममालयाः परिक्रामन्ति । अभिना सह अथिमादये््थः। अन- 
इहा गोमयेनाविच्छिन्नया चोदकधारया । अविच्छिन्नामुदक- 
धारां युवतयः घ्ावयन्ति। आपो हीति तृचममाया जपन्ति । 
एवं तेषु परिकरामत्सु अपराजितायां दिश्यवस्थाय परीमेगा- 
मियेतामृचं कतो जपेत् ॥ १५॥ 

पिद्गरोऽनद़ानबणः स्यादित्युदाहरन्ति ॥ १६ ॥ 
येनानडहा परिक्रामन्ति स एवंगुणः स्यादिति बा- 

ह्मणमुदाहरन्ति ॥ १६॥ 
अथोपविशन्ति यत्राभिरंस्यमाना भवन्त्यहतेन 

वाससा पच्छाद्यास्वपन्त आओआदयात् ॥ १५ ॥ 
अथ गृहं प्रविद्य तमभि शुचो महानसे चुल्ल्यां प्रति- 

्ापयति एष पचनाभ्निः। अत उध्वै ततो यत्र देरो अभिरंस्य 

` दषा ऊस. ग. पठः. २. 'ःसङ ष. पठः, ३, पश्वा 
सख. ग, ङ. पाटः. 
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माना भवन्ति स्वे खे शायनस्थान इयथः , तत्रोपविश्न्यो- 
द्यादहतेन वाससा प्रच्छाचास्वपन्तः ॥ १७ ॥ 

उदिते सो्यौणि स्वस्त्ययनानि च जपिलान्नं स. 
स्कत्यापनः शोशुचदघमिति प्रस्युचं हुता ब्राह्मणान् 

भोजयित्वा स्वस्त्ययनं बाचेयीत गोः कंसोऽहतं वासश्च 
दक्षिणा ॥ १८ ॥ 

ते जपन्ति ये मन््रविद्ः । अन्नसंस्कारस्तस्मि्न्ौ 
होमः। कर्तकहगन्तेन होमः । प्रत्यचवचनान्न खाहाकारेण । 
तेनान्नेन बाह्यणमाजनम् । तैभुक्छव दिः स्वस्ययनं वाचयेत् । 
तेभ्यश्च गवादयो दक्षिणाः । अथामात्याना भोजनम् । पूर 

धुरपवासः । पाकश्च तस्मिन् गृहे न स्यात् ॥ १८ ॥ 
इति हरदत्ताचायमिश्रविरचितायामाश्चवलायनगृह्यवृत्तौ 

चतुथौध्याये सत्तमः खण्डः | 

अथाषटमः खण्डः । 

अथातः पावंणश्राद्धे काम्य आभ्युदयिक एको- 
दष्टेवा॥१॥ 

अथरब्दोऽधिकाराथैः। अतःराब्दौ हेतौ । यस्मच्छादा- 
यत्तो गृहस्थस्याभ्युदयः, तस्मात् । श्रा विधिवेक्ष्यते । वाशब्दः 
समुच्चये । पक्षसन्धिः पव तयोगात् कत्लमहरुष्यते । अवि. 
रोषामिधनेऽपि अमावास्येव गृह्यते शाखान्तरवशात् । तत्र 
गौतमः--अथ श्रादममावास्यायामिति। तत्र कव्यं पाव- 

ज ज ~ -- - -------न- ज स ^~ ~ ~~ = ~~ ~+ ~ - ~ ~ 

ए. निज, २. कां स. ध. पटः. ३, श्वेः ल. पाठः 
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णम् । एतन्नित्यम् । एतदेवापरपक्षस्य ति्यन्तरेषु क्रियमाणं 
काम्यम् । अव्रापस्तम्बः ~~ प्रथमेऽहनि क्रियमणे खीपराय- 
मपत्यं जायतः इत्यादि । अभ्युद्या विवाहादयः, तेषु ककष 
व्यमाभ्युदयिकं तत्र । यज्रापरेयु्वेञ्या भवति तत्र पूर्वः क- 
तेव्यम् । तस्मात् पूत्रद्युः पितृभ्यः क्रिथते उत्तरमहरदेवान् 
यजन्ति इति श्रुतेः । प्रतमेकसुदिध्य यद् दीयते तदैकोदिष्टम् 
एक उदिष्टोऽत्ेति करा । तस्य काटो यान्चवस्प्मेनो्ः- 

^“मृतेऽहनि तु केतेत्य मरदियह्नि ५ ' प्रपर | 

प्रतिसवस्सरं चवम् 7 ` ` ३५ 

(~~ ८ 3 पि स 

दाति | प्रथम वत्सर प्राततना 11; . . . ^.4८ ग्म | 
क से कि न , _ ९. 

यञ्चदयय मा तद्कद् [५६ ॥ ५५ धि ५. 3 ॥ ५ { 1 १५ तस्चम् | 

५. न, _ (^ व 8 
ततः सवत्सर् साषण्ड{करण [८ 11 ६६ \ १ [=] तत्र नच 

प्रेतस्थकोदिषट, पित्रादिभ्यः पाव॑णस् । 4 „, त (दव मा- 
सिकम् | प्रथमे संवत्सरे सांवत्सरिकसपि ६५ । । त्यादिषु 

संवत्सरान्ते मृततिथविकोदिष्टम् । एवभतानि चयेद्ेकदि- 
छानि । चरिपक्षे पणें अपरम् । पटू माेपु पृणप्वपरं मातिः 
कसय पूरवेयुरपरयुवां । अन्तदं शाह चापरम् । 

““चतुरये पञ्चमे चैव नवभेकादरोऽदनि । 

यदत्र दीयते जन्तोस्तन्नवश्रादमुच्यते ॥" 

इति पठन्ति । वणीनुपुव्याच्चत्वायतानि श्राद्धानि न .प्रयकं 

समुचचितानि नवत्यविरोधात्। प्रथमं हि क्रियमाणमभिनवम् । 

तदेवमेतानि षोडरकोदिषटश्रादानि । पठन्ति च -- 
--------~ = ----=-~-- ----~-----=~---- 

१. भेचसां,, २. शु संवरपरेषु स" ख, ग. इ, पठः, 



१९८ जश्रलायनगृसून्ेम् , „ [चतुोऽध्याय ; 

“धनवत्रिपक्षषाण्मास्यसाघत्रिकमासिकेः । 
श्राद्धः षोडदामिः प्रेतः पिशाचं विमुश्चति ॥ 
यस्यैतानि न कुरमैन्ति एकोदिष्टानि षोडश । 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्रा शतैरपि ॥* 

इति । एतेषु पावैणादिषु चतुषं श्राद्धेषु विधिवैकष्यते॥ १ ॥ 
ब्राह्मणान् श्चतरीलशत्तसंपन्नानेकेन वा काठे 

ज्ञापितान् स्रातान् कृतपच्छोचानाचान्तानुदङ्मुखान् 
पर्वं विश्वेभ्यो देवेभ्यः पितृवदुपेदयेकेकमेकेकस्य द्धौ 
दो चरीखीन् वा ब्रद्धो फलभूयस्वं न व्वेवेकं स्वेषां का 
ममनाये पिण्डेबयांख्यातमपः प्रदाय द भान् द्वियुणभ- 
ग्नानासनं प्रदायापः परदाय तेजसादममयम्रन्मयेषुत्रिषु 
पात्रेष्वेकद्रव्येषु वा द भान्तरहितेष्वपः प्रदाय दानो देवी. 

राभष्टय इत्यनुमन्त्ितासु तिटनावपति तिरोऽसि सो- 

मदेवत्यो गोसवे देवनिमितः भ्रलनवद्धिः प्रत्तः स्वधया 
पितृन् (इमान्) लोकान् प्रीणयाहि नः (स्वाहेति! स्व- 
धेति) ॥ २॥ 

ब्राह्मणानिति श्रुतादिसंपन्नयोः क्षत्रियेदयये्रहणं 
मा मृत् । श्तं विदा शीखमन्तःकरणशुदधिः वृत्तमाचारः तै- 
सखिमिरपि संपन्नान् समुदितान् । एकेन र्वा, समस्तमपि 
संपन्नानियपेक्षयते यदि श्रतादयः सवे न छुभ्यन्ते तेषा- 
मेकेनापि गुणेन संपन्नानिति । काले ज्ञापितान् पू्ेचुर्नि 

` मन्तरितान् 

` १, ८१५ २. सु, ३. च्व्यताः &. पाठः. ४. ष्वा (उस 
स' घ.) वायु?) स ख. ग. पाठः, 

~ ~ 



अष्टमः खण्डः] “ , अनाविशेपेतम् | १९९ 

: भनिमन्त्रयेत पूर॑युबरीह्मणानात्मवौन् शुचिः। 
निमन्वितेश्च तेभौव्यं मनोवाक्ायसयतैः ॥ 

इति या्ञवस्क्यवचनात्। तच्च श्रः श्राद्धं सविता तत्रभवता 

आहवनीयार्थ प्रसादः कतव्य इत्येवरूपम्। ^तत्र पितरो देव- 
ताः बाह्मणास्त्वाहवनीयाथे" इव्यापस्तम्बवचनात्। स्नातान्। 
यद्यपि ्राग्वोद्ग्वा ग्रामान्निष्कम्याप आष्टुले्यत्र सानमुक्तं 
तथापि तस्यानित्यलन्ञापना्थं पुनः सातानिल्युक्तं कमीङ्गत- 

यावदयं सरातव्यमिति | कृतपच्छोचान् 'आ्रपादस्तु भुञ्जीत 
इति वचनात् प्राप्तमपि पादरोचं पुनर्विधीयते | कथं, कर्तैव 
बराह्मणानां पादौ प्क्षाख्येदिति आत्मना कृतपच्छौचानिति । 
आचान्तान् ोक््यमाणस्तु प्रयतोऽपि दिराचामेदिःति सातो. 
चमनव्यतिरेकेण कमा ततीयं विधीयते । उदङ्मुखान् पित्र 
थो उदडमखाः । पिश्ेदेवारथौ प्राडमखो हो । (व 

टरो दैवे प्राक् त्रयः पिच्य उदृडडेकेकमेव वाः ८ | | 

इति याज्ञवद्क्यः। एवं भूतान् वराह्मणान् पित्वत् पितृभिस्तुः 
ल्यान् मन्यमानः यादृशी पित्रादिषपु वर्तिः ता ृत्तिमास्थायोप- 

वेशयेत्। अपर आह--पितृवदिति वथः परिगत पितुरवदान् 

पितामहस्य वरतरान् भपितामहस्य वरडतभानिति । उपवे 
रायश्च पूवे विद्वभ्यो दवभ्य उपवेरायत् पराङ्मुखा । कस्य 

~ ----- ---~~ - ---+ 

श्वापि संयतम, ३. (कमे- 
-=----*न्- ~~~ न~~ ~ 

१, 'वच्छुचीन् | ङ. पार 

भिः || ग, इह. पाटः 



१५० आश्वलायनगृष्णसूत्रम् [ चतुर्थोऽध्याय 

पुनः कति बाष्मणा इय॑त आह-एकैकमियादि । तत्राभ्बु- 
द्यिके एकोदिष्े च नियम उक्तः -- “युग्मान् बृिपूर्तष्व- 
युग्मानितरेष्विश्ति। त्रिभ्य उर्वमपि वृद्धौ फभूयस्तैम् । न 
लवैकं सर्वेषां न त॒ स्षामथयेकं भोजयेदिति । काममनाये 
आयं सपिण्डीकरण तत्र हि प्रथमतसख्रयाणां पिण्डनिपरण 

क्रियते, तद् वजेयिला हि तीयादिषु काममेकैकं भोजयेत् | 
अपर आह-आद्यतं यस्मिन् श्रादे तदायं ततोऽन्यदना्यम् 

आमशध्रादं तत्र काममकमपि नियुज्जीतति। अथवा आद्यमद्- 

नीयं न विरते पत्र तदनाद्यं दरभिक्षं तत्रैकमपि भोजये- 
दिति । 7८... ` दिण्डनिपरणे ये कल्पा “न जीवेभ्यो 
निप. 7. = (श्नमि भवन्ति, पिण्डेह्मणमो- 
जनंव्याःः ¦ - '" : य उपवरशनानन्तरं बाह्मणानां 
हस्तेष्वपः : {, : `+ ्गणभन्नानासनं प्रयच्छति दक्षि 
णाग्रान् ; ति द: लयन उदगमग्रान् वा अभभ्चान् तेषू. 

पवेदायति | अन्मि्तवमर दि तीयं निमन्त्रण विश्देवार्थं क्षणः 
कतव्यः पित्रथं इत्यादि ¦ ओं तथेति प्रतिवचनम् । प्राप्नोतु 
भवानिव्यामनेपूपवदानम् ] प्राप्रवानीद्युपविराति । एष 
-------------------- (~ + स 

आचारः । अपः प्रदाय उपविष्टानां हस्तेषु पुनरपः प्रय- 
च्छति । ततसतंजसादिपु त्रिपु पत्रेषु पित्रादीनां त्रयाणां 
यथासंख्यमध्याणे कस्पयति । तैजसे राजतादो.पितुः, अरम 
मये पितामहस्य, मृन्मये प्रपितामहस्य । त्रिष्वित्यव्यते विश्व 
देवाथमपि पात्रमघ्योपकत्पन च मा भूदिति । अवचारस्तु 

१. त्याह" , २, स्वम् । नतु, ख. ग. ङ, पाठः. ३४. शुः 
क. पाठः, 



न ५०३; अनारतम् | २०१ 

तदर्थमप्यर्व्योपकल्पनं भवति रिग्रहणं तु उत्तरार्थम् । 
एकद्रव्येषियत्रापि एष्वेव तैजसाद्वषु त्रिखेकदर्यं यथा 
स्याद् येनकेनचिद् द्रव्येणकद्रव्यं मा भदिनि। तेषु पतर 
प्वेकद्रन्येषु वा दमान्तहिनप्वप आसिच्य ता अनुमन्त्रयते 
शं नो देवीरिति मन्त्रेण। एवमनुमन्तरितास्वप्यु तिटानाव- 
पति तिलोऽसीति मन्त्रेण | अनुमन्त्रणं तु राक्यत्याद् युग- 

पत् । तिावपनं प्रथक् । आभ्युदयिके श्राद्धे कस्तिटाधः। 
तत्र यवोऽसी्यूहः ॥ २॥ 

प्रसव्येनतरपाण्यद्युष्टन्तरेणोपर्बातलाद् दश्चि- 
णेन वा सव्योपग्रहतिन पितरिदं तऽव्यं परिनाभहेदं 
तेऽ््यं प्रपितामहेदं तेऽ््यमिव्यप्पूरवम् ॥ ३॥ 

अध्य दद्यादिति रषः । मथ्यं परविगतं प्रसव्यं तेन 

प्रकरेण दयात् । एवञ्च सवंपां पश्चात् पित्रथ। ब्राह्मण। 
उपवेशयितव्याः, पुरस्तात प्रपितामहाथाः, मध्ये पितामहरथं 
इत्यक्त भवति । एहि परसव्येनार्ध्य दृततं भवति । केन 

पाणिना देयम् इतरपाण्यङ्कषएठान्तरेण "दक्निणं प्रनीयादनादिशः ` 
इति परिभाषा, अनन्तरं च वक्ष्यति दक्षिणन वा स्योप- 
गृहीतेनेति । एवं बुद्धिसन्निहितं दक्षिणमपक्षयेतर्; पाणिः 

सन्यः अङ्गषएरान्तरम् अद्धएतजन्धरिः तट पतताधनल्यु्छ 

भवति । कस्मात् पुनः सम्येन दानं चोदते, तत्र हतुः--उप 

वीतल्ात्। पित्येऽस्मिन् कमणि भराचीनावति भवात । प्राचा 

१, नति ख. ग.) (तीति दक्षिणं ङ. पाटः. २. थम ख. ग. पाट 
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२०२ मश्वलायनगृद्यतुत्रम् [चतुर्थोऽध्यायः 

नावीते सभ्यः पाणिरपवीतो मवति यथोपवीते दक्षिणः । ततश 
सव्यस्योपवीतत्रात् तेन दयादिति । दक्षिणेन (बा) पाणिना 
सभ्योपगहीतेन दद्यात् । एवं हि दक्षिणाङ्ककारिता चापरि- 
त्यक्ता भवति । उपवीतले चानुगरहीत भवति सव्योपग्र- 
हणात् । पितरिदं तेऽप्यमिलयाद्यो मन्त्राः । अप्पूवेमिति 
क्रियाविशेषणं, शुदा अपः पूर्व दच्ा पथाद्ध्यं दद्यादि- 
त्यथः । पात्रत्रिस्वोपदेशादिह् च मन्त्रानुपदेशाच्च विखवेभ्यो 

दवेभ्योऽ्यदानं नास्तीति केचित् ॥ ३॥ 
ताः भरतिग्राहयिष्यन् सक्कृत् सङकन्निवेदयेत् स्व- 

धाष्यौ इति ॥ ॥ ` 
ता अध्यभूता अपः प्रतिग्राहयिष्यन् सदत् सङ्क 

भिवेदयेत् खधा्यौ इति । यदि पित्रथ बहवस्तेभ्यः सर्र 
भ्यः सदत् । एवं पितामहार्थेन्यः एव प्रपितामहार्थभ्यः | 

सदिति किम् । प्रतिपुरुषं मन्व्रावृत्तिमा भूत् । वीप्सावचनं 
प्रतिव मन्त्रादृ्यर्थम् । यत्र यत्र पुनरेवविधो यन्नो नास्ति। 
तत्र तत्र परतिब्राह्मणमाघर्तिः, यथा भध्यैप्रदानमन्त्रस्य ॥४॥ 

परखष्टास्वनुमन्त्रयेत या दिव्या आपः पृथिवी 
संबभूवुः या अन्तरिशष्या उत पार्थिवीयौः हिरण्यवर्णा 
यज्ञियास्ता न आपः दास्योना भवन्त्विति ॥ ५ ॥ 

प्रसृष्टा दत्तासु अध्योदु ता एता अुमन्त्रयेत या 

१. ध्यतिस्व' ष. पाठः, 



भष्टमः खण्डः] -  सनाविरोपेतम् । २५३ 

दिव्या इति मन्त्रेण । केचित् सर्वानतऽनुमनत्र 
अन्ये अतिपुरषम् ॥ ५ ॥ 

संसवान् समवनीय ताभिरद्धिः पुत्रकामो मुख- 
मनक्ति ॥ ६॥ 

९ + 
अघ्यदानावरिष्टा आपः संस्रवाः । तान् प्रथमे पत्र 

समवनीय ताभिरदधिः पुत्रकामधरेन्मुखमनक्ति ॥ ६॥ 

णमिच्छन्ति ॥ 
। 

प्रथमपात्रे विरेषप्रददौनार्थं यज्ञगाथे उदाहरति -- 

नोद्धरेत् प्रथमं पात्र पित्रणामर्ष्यपातितम् 
आघरतास्तत्न तिष्ठन्ति पितरः शोनकोऽत्रवीत् ॥ 
यदा वा तूदृधृतं पात्रं विदतं वा यदा भवेत् । 
अभोज्यं तद् भवेच्छ्/दं करदधेः पितगणगेतेः ॥७॥ 

प्रथमं पात्रं यस्मिन् प्रदेशे पितृणामघ्यांय पातितं नि- 

हितं तस्माद् देरान्नोडरेत् । यत आग्रतास्तत्र पात्रे तिष्ठन्ति 
पितरः । कं एवमाह -- रोनकोऽब्रवीत् । आग्रृता इति 
वचनात् संखवान् समवनीय तत्पात्रं पिधातव्यं पात्रान्त- 
रेण । उद्धरणे विवरणे च पितृगणाः क्रुडा गच्छेयुः । ततश्च 

तरगतैस्तच्टछाड मभोऽयं भवेत् ते तत्र न युज्ञीरन् ॥७॥ 
क ४१ 

इति हरदत्ताचायैमिश्रव्िरचितायामाश्चलयनगृहयवृतत। 
चतुर्थाध्याये अष्टमः खण्डः | 

, पदे" षरपाडः, 
१५ २. वृह 105४4४५ 5१५1 सि 
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२०४ आश्वलायनगृह्यसत्रम् [ चतुथाऽध्यायः 

अथ नव्रपः खण्डः | । 

एतस्मिन्" काटे गन्धमास्यधूपदीपाज्ननाच्छाद- 
नानां प्रदानम् ॥ १॥ 

अष्यंदानानन्तरं गन्धादीनि ददाति ॥ १॥ 

उद्धृ घ्रृताक्तमन्नभनुज्ञापयलयग्नो करिष्ये क- 
<वे करवाणीति वा॥२॥ 

अध स्थाटीपाकादन्नमुद्ूय घृताक्तं कत्रा व्राह्मणा- 
ननुज्ञापयति अग्रो करिष्ये इलयादीनामन्यतमेन वाक्येन । 
अभ्नावियस्य चोत्तराम्यासपि सम्बन्धः अग्नो करै अभो 
करवाणीति ॥ \ ॥ | 

प्रयभ्यनुज्ञा क्रियतां कुरुष्व कुविति ॥ २ ॥ 
अथ ब्राह्मणानां प्रत्यभ्यनुज्ञा क्रियतामित्यादिभियेथा- 

सख्यम् ॥ ३॥ 

अथाग्नो जुहोति यथोक्त पुरस्तात् ॥ ४॥ 
अथानुकज्ञानन्तरमभ्नौ जहति यथोक्तं पिण्डपितृयज्ञे 

सोमाय पितृमत इत्यादि ॥ ४॥ 

अनभ्यनुज्ञायां पाणिष्वेव ॥ ५॥ 

यत्राभ्यनुज्ञा नास्ति तस्मिन् विषये ब्राह्मणानां पा- 

णिष्वेव जुहयात् ताभ्यामेव मन्त्राभ्याम् । कचाभ्यनुज्ञा 
नास्ति यत्रानुज्ञापनं नास्ति तत्र । कच तन्नासिति यत्रागनो 
होमो नास्ति तत्र, अग्नो करिष्य इत्येवंरूपलादनुज्ञापनस्य । 
कचाग्नौ होमो नास्ति आहिताग्नेः पार्वणे । तस्य पिण्ड- 
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पितयज्ञे दक्षिणाम्नो होमः कृतः पिण्डाश्च निवृत्ताः. केवलं 
ब्राह्मणमोजनमेव रिष्यते तत्र पाणिष्वेव होम इति। अपर 
आह -- यस्य श्ष्योऽग्निनारिति तस्य ॒विधरादेरयमुपदेशा 
इति ॥ ५॥ 

अथ पाणिहामं स्तोतु बराह्मणमनुकषति -- 
अश्निमुखा वे देवाः पाणिमुखांः पितर इति हि 

ब्राह्मणम् ॥ £ ॥ 

ततर पाणहममपक्षं [वरप्रमाह् -- 

यादे पाणिष्वाचान्तेष्वन्यदन्नमनुदिरशति ॥७॥ 

यदि पाणिषु हामः तदा व्राह्मणेष्वाचन्तेषु पाणिषु 
हुतमन्न सुक्तवत्सु अन्यदन्नमनुदिराति पात्रे कदटीपत्रा- 

दौ ॥ ७॥ 
अभिपक्षे विशेषमाह -- 

अथाग्नो हूतशेषमन्नमन्ने ॥ < ॥ 

अथाभ्नौ होमः ततो भोजनार्थादन्नादुदूत्य तस्मि- 
जनने तरोषमन्नं दयात् ॥ ८ ॥ | 

खष्ट दत्तमाध्ुकमिति ॥ ९ ॥ 
सृष्टं भ्रभतं दत्तम् आर्ध्वुकम् ऋषदिनिमित्तं कुरिति 

विज्ञायते । तस्मात् प्रभतं देयमिति । अपर आह -- सु्ट- 
मिति क्रियाविरीषण सगे उत्साहः सष्टमुत्साहवद् यथा तथा 

दत्तं श्रद्धया दत्तम् आध्यकमिति ॥ ९ ॥ 
---~---~~ -=--------- ---- ----~--~~ 

._--------~ - -- 
~~~ ---~- ~“ - ह 1 

१, ध्खावेपि' घ. पाठः. 

~ + ~ ~ ज 
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तृ्तान् ज्ञात्वा मधुमतीः श्रावयेदक्षन्नमीमदन्ते- 
ति च॥ १०॥ 

भुञ्ाना ब्राह्मणा यदा तृप्ता भवान्त तदा तस्त्प्तान् 

ज्ञात्वा मधुशब्दवतीमधु वाता ऋतायते इयता कचः ्राव- 
येद् ब्रूयाद् अक्षन्नमीमदन्तव्येतां च ॥ १०॥ 

सम्पन्नं परष्ा यद्यदन्नमुपभुक्तं ततस्ततः स्था- 
ङीपाकेन सह पिण्डाथमद्धृस्य शेषं निवेदयेत् ॥ ११॥ 

अथ सम्पन्नमिति बाह्यणान् प्रच्छति । ते च सुसंप- 

जनमिति प्रतिब्रूयुः । ततो यदयदन्नुपमुक्तं ब्राह्मणेरुपुक्त- 
रिष्टमित्यथः, ततस्ततः स्थालीपाकेन सह पिण्डाथंमुदत्य 
दोषमन्नं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत् । अस्मादेवाचुवादाद् गम्यते 
अस्ति स्थालीपाको होमाथे इति ॥ ११ ॥ 

अभिनतेऽनुमते वा मुक्तवस्स्वनाचन्तेषु पि- 
ण्डान् निदध्यात् ॥ १२॥ 

निवेदिते सति ब्राह्मणास्तदन्नमभिमन्यन्ते आत्मसात् 
कुर्वन्ति अस्मभ्यमेव देहीति । अनुमन्यन्ते वा इष्टैः सहोपभु- 
उयतामिति । एवे तैरभिमतेऽनुमते बा मुक्तवत्सु तेष्वनाचान्तेषु 
पिण्डान् निदध्यात् निपणीयात पिण्डपितुयक्ञकस्पेन ॥ १२॥ 

आचान्तेष्वेके ॥ १३॥ 
एक आचायौ आचान्तेषु पिण्डान् निप्रणन्ति ॥१३॥ 

` प्रकीयीन्नमुपवीयों स्वधोच्यतामिति विखजेद. 
स्तु स्वधेति वा ॥ १४ ॥ „+ 

निधाय -पिण्डानन्नं भमो प्रकिरन्ति । तत्र मन्त्रमपि 
पठन्ति “धे अश्निदग्धा ये अनभ्निद्ग्धाये वा जाताः कुरे मम। 
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भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृता यान्तु परं गतिम्» इति। क्व 
अन्न प्रकीय उपवीय उपवीतं कता । अस्मादेव वचनदिता- 
वेन्त काल प्राचानावीतीति विज्ञायते । उक्तं च-- भ्रसन्ये- 
नेतरपाण्यङ्गु्ठान्तरेणोपवीतत्वादिति । ततो यथाशक्ति द 
कषणा द्रा सामायः प्रदक्षणीकूय ओं खघोच्यताभिति 
उक्त्वा विखजेत् । अस्तु खधेति वा प्रसयुक्छा गच्छेयुः ' 
एकोदिषे शाख्ान्तरोक्ते विशेपः - 

"“एकोदिष्टं दैवहीनमेकार्यैकपवित्रकम्। 
आवाहनाम्नोकरणरंहितं तपसव्यवत् ॥” 

इति । अन्ये तु -- दक्षिणत उष्णं भस्म निरुद्य प्रेतायामु- 

ष्म यमाय च स्वाहेति होममिच्छन्ति | अगुष्मा इलस्य च 
स्थाने प्रेतस्य नामनिर्दशश्चतुध्यो । रोपमच्र यथोक्तं तथा 
कतैव्यम् । सपिण्डीकरणे प्रेतस्येकोदटकल्पनं पित्रादीनां 
पार्वेणकटपनम् । अष्यप्रदानान्ते प्रेतपात्रं पितृपात्रेषु सेच- 
येद् ये समाना इति याभ्याम् । अन्ये प्रपितामहेपात्रमित- 
रपात्रेषु मेचयन्ति | एवं पिण्टेप निपतेपषु प्रेतपिण्डं त्रिधा ` 

छता इतरेषु निदधाति ताभ्यामेव मन्त्ाम्याम् । अन्ये प्रषि- 

तामहपिण्डमितरेष निदधति ॥ १४ ॥ 

इति दरदत्ताचायमिश्वविरचितायामाश्चलायनगृहवृततो 
तुथध्याये नवमः सण्डः । 

१, भ ग. पाटः, 
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अथ दश्रमः खण्डः । 
अथ श्ुखगवः ॥ ^ ॥ 
अथशब्दोऽधिकाराथ॑ः । शूटगवो नाम रुद्रयज्ञो व- 

ध्यते । शुखाङ्कितो गोः शुटगवः। तचोगात् कर्मणि वृत्तिः॥ 
दारादि वसन्ते वा ॥ २॥ 
एतयोकऋत्वोरन्यतरस्मिन् इदं कर्म भवति ॥ २॥ 
आद्रंया ॥ २॥ 
नक्षत्रे च टुषी'त्यधिकरणे तुतीया । आर्द्रायां कर्त- 

व्यम् ॥ ३॥ 
भरट स्वस्य यूथस्य ॥ ४॥ 
सजातानां मध्य यः श्रः तम् । दितीयान्तानामभि- 

षिञ्चतीति वद््यमाणेन सम्बन्धः । शूरेगव इ्युपसमस्तो- 
ऽपि गौः सम्बध्यते विशोष्यत्रेन । पुंटिङ्धनिर्दैशाचच पुगवस्य 
ग्रहणम् ॥ 8 ॥ 

अकृष्टिप्रषत् ॥ ५॥ ` 

यो वर्णतः पृषद् भवति अङुष्टी च तम् । सौत्रो 
रिङ्व्यत्ययंः हि तीयाया वा लुक् ॥ ५॥ 

कर्माषभिर्येके ॥ ६ ॥ 
एक आचायौः कट्माषं चित्रवणेमिच्छन्ति । अपर 

आह् -- पृषन्ति बिन्दवः, यः कुष्ठी पृषद्धिः कल्माषश्च न 
ॐ, क, दिति 

भवति तम् । यूथश्रष्ठो (न?) मवतु मा वा भूदिति ॥ ६॥ 
~~ --- ~~ भ~ ~> --+ ~ ~, 

#ि ध्य; म् दि गर ङ, पाडः, ९. धति यू सख. ग. ध. , (तु 

मा ख. पाडः, 
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कामं इृष्णमारोहवां श्चेत् ॥ ७ ॥ 
कामभित्यभ्युपगतो | कृष्णमपि कामं कुयौद्, आरोहः 

ककुत् शरीरोच्छरायो वा तदशरेत् ॥ ५ ॥ 

त्रीहियवमतीभिरद्धिरभिपिचति भिरस्तोऽध्या- 
असदः॥ ८ ॥ 

तमवंभूतं पृद्वं दिरस्तोऽधि हिरस्त आरम्य भाम 
सदः भसदिति पुच्छप्रदेशाभिधानं गद्याभिधानभेदयन्ये आ 

~ 

तस्मादभिपिञ्ति ॥ ८ ॥ 

रुद्राय महादेवाय जुष्टो वधस्वेति ॥ ९॥ 
एष मन्त्रः । ततस्तं शूटेनाङ्कयितोप्सूजति यावत् 

(स?) पन्नदद् भवति । अन्ये तु रद्रायेयादिनोस्सृजन्ति तू- 
ष्णीमभिपिञ्चन्ति । उत्सृजेदियनक्तमपि गम्यते उत्तरत्र दश. 
नात् द्रषान्यमुत्सृजति नानुत्सृष्टः स्थादिति ॥ ९॥ 

तं पन्नदतं वृपीभूतं वा यज्ञियस्यां दिर्यसन्द- 

शनि थामादष्वैम्रात्रादुदित इलयेके वैद्यं चरित्रवन्त, 
ब्राह्मणमुपवेरय सपराशामाप्रेशाखां सूपं निखाय त्र 
तस्यौ कुदारज्जू वा रशने अन्यतरया यूपं परिर्वायान्य- 
तरयाषरि्यसि पशुं वद्ध्वा यूषे रङनायां वा नियुनक्ति , 

यस्मै नमस्तस्मे खां जुष्ं नियुनजञ्मीति ॥ १०॥ 

तं शूलगव पन्नदतं पन्नाः पतिता दन्ता यस्य तम् । 

यदा त्रे परोईन्ताः पन्तेऽथ स मेध्यो भवतीति ब्रह्मणम् । 

१. ध्वा निः ग. पाटः. 
र 
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धयोऽपन्नदन्मटं तत्पशूनामिति विज्ञायते” इयापस्तम्बः। वृषी 
भतं सेचनसमथम् एवंभ॒तं वा यक्ञियस्यां दिरि यज्ञाहौयाम् 
आविन्दितस्यामितिवच्छान्दसः स्याडागमः। ग्रामाद् बहियत्र 
स्थिता ग्रामं न परयन्ति ग्रामे वा स्थित्वा य न परयन्ति तस्ि- 
सन्दर्शने देशे उध्वमधैरात्रादसिमिन् काले । उदित इत्येके एक 
भाचायी उदित इत्याहः। तदा वैं चरित्रवन्तं य एतां विद्या. 
मधीते यश्चेतत् कमीनुष्ितवान् तमेवं बाह्यणसुपवेद्य आञ्य- 
मागान्ते सामित्रायतनायभरे दूतमियेतदन्तं कूत्वा सपरारां 
सपणोम् आद्रौ चासो शाखा च तामाद्रेशाखां युप्यस्य पला- 
शादेः सम्बन्धिनीं यूपं निखाय द्व व्रतो र्ते पाबन्धनक्षमे 
कुरानिमिते वा रञ्ज रशने करोति। तयोरन्यतरया यूप परिव्य- 
यति । अन्यतरया अधंशिरसि शिरस एकस्मिन् पारे पञ 
वद्ध्वा यूपे ररानायां वातं पशु नियुनक्ति यस्मे नम इति 
मन्त्रेण । सद्रदेवयोऽयं पशुः । तथाच रुद्राय जुष्टो वधे- 
स्वेति उत्सजनमन्त्र;ः । हराय कृपायत्यादिभिश्च दादशभे- 
दवनामभिहांमः । तस्मादयमपि मन्त्रस्तदेवत्य एव । ठक्षण- 
तश्चेतदेवत्यत्वम् । इदं हि देवस्य रक्षणं यस्मे नम इति । 
तथाच रिशुमारबाह्यणे श्रूयते -- “यस्मे नमस्तच्छिरो धर्मो 
मूधोनं बह्मोत्तराहनुय॑ज्ञो धरेयादि । अत्र हि देवतान्तराणां 
स्वशन्देनोक्ततवाद् यस्मै नम इति देवस्येव छक्षणतो नि- 
देशः ॥ १० ॥ र 

पोक्षणादिः समानं पशुना ॥ ११॥ 
"~~~ ~ --~~-----~---- ~~~ = ~= ~~ =-= 

१, न्तसः ड, पाड 

-= -= =-= ------ ----- --- ~ ~~ ----~ -~---~ -- ~~ -“ ~ 9 
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पकल्पक्त प्रक्षणादिपदार्थजातमविकृतं कव्यम् 
विरोषान् वक्ष्यामः ॥ १२॥ 
अत्र यंतु विरेपास्तान् व्यामः ॥ १२॥ 

0 (५ पन्या पलाशेन वा वपां जुहृयािति विज्ञा. 
यते ॥ १३॥ 

पात्या मृन्मय्या पलाशेन पर्णन वा यज्ञीयस्य वक्षस्य 
वपां जुहुयादिति ब्राह्मणं भवति ॥ १३ ॥ 

हराय पाय रावाय रशिप्राय भवाय महादे- 
वायोय्राय पशुपतये रुद्राय शङ्करायेदानायाश्चनये खा- 
हेति ॥ १४॥ 

ह्रायत्यादेभेः साहाकारान्तो ह दथमिर्दूवनाममि 

युक्तं एको मन्त्रः वपाया अवदानानां स्थाङपाकस्य च भ- 
वति ॥ १४ ॥ 

6 

षट्मि्वोत्तरः ॥ १५॥ 
अस्मिन्नेव वा पाठ उत्तरः पट्भिस्म्रायेत्यादिभिजंहु 

यात् ॥ १५ ॥ 

रुद्राय सखाहेति वा ॥ १६ ॥ 

अये वा हीममन्त्रः॥ १६॥ 

चतसरषु चतद्षु कुशसूनासु चतु दिक्षु 

घाटे हरेद्यास्ते रुदर ! पवेस्या दाश सनास्ताभ्य एत 

नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीरिति ॥ ९७। 
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प्रधानहोमानन्तरं सिष्टकृतः प्राक् चतसुषु दिक्षु च- 

तसुषु चतसृषु कुशसूनासु। वीप्सावचनात् प्रतिदिशं चतसः । 
कुशसूनाः कुशानां पुष्पमय्यः तासु बलि हरेत् तत्र पूषस्यां 
दिशि मन्त्रः -- यास्ते रुद्र! पूत्रैस्यां दिशीति । एवं सोप 
[® 

दिक्च घटि ह्रेदित्यनुषङ्ः ॥ १७ ॥ 
ह 

प्रतिदिशं तादेशनम् ॥ १८ \ 

तस्यास्तस्या दिशो नाम व्वादेष्टव्यम् । यास्ते रुद्र 

दक्षिणस्यां दिशिं प्रतीच्यां दिरि उदीच्यां दिशि इति॥ १८॥ 

चतुभिः सूक्तेश्चतस्रो दिश उपतिष्ठेत कदुद्राय 
इमा रुद्राय आते पितः इमा रुद्राय स्थिरधन्बन 
इति ॥ १९ ॥ 

हत्वा बि कदुद्रायेत्यादिभिश्वतुर्भिः सूकैधतसो 
दिर उपतिष्ठेत । यथासंख्यमिव्यकं । प्रतिदिशं चतुभिरिति 

वयं चतुभिरिति वचनात् सृुक्छग्रहणात् । चल्वा्येव हि निदि- 
्टानि सूक्तानि च तानि सूक्तं ̀ सुक्तादो हीने पाद् इति वच- 
नात् (१) । तस्माचचुर्भिः सूक्तैः प्रतिदिशयुपर्थश् कतै- 

व्यम् ॥ १९ ॥ 
सवेरुदरयन्नेषु दिशामुपस्थानम् ॥ २० ॥ 

अन्येष्वपि सवेद्रयज्ञु आश्चयुजीकमादिष्वेतद् 
दिशामुपस्थानं कतेभ्यम् ॥ २०॥ 

तुषान् फलीकरणांश्च पुच्छं चर्म शिरः पाद 
वभ्नावनुप्रहरेत् ॥ २१॥ 
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स्थालीपाके ये तुषाः ये च फखीकरणाः ये च पशोः 
ऽ 

पुच्छाद्यः तत्सव्रेमग्नाव नुप्रहरेत् | २१॥ 
भोगं चमणा कुर्वीतिति शाम्बन्यः ॥ २२॥ 
दास्बग्यस्लाचचाया मन्यते मोगे चर्म॑णा कुर्बतिति 

चमणोऽनुभवे न दोप इति ॥ २२॥ 
` उत्तरतोऽदर्भवीतासु कुशसूनासु वा शोणितं 

निनयेच्छरासिनीर्धोपिणीविचिन्वतीः समदनुतीः सपा 
पतद्धोऽनेन वः पीणानीति ॥ २३ ॥ 

अथाभेरत्तरतः दमेवीता दभराजयः कुरासूनाः कु- 
दापुष्पमय्थो वास्तीणां भवन्ति तामु पोः शोणितं निनयेत् 
शासिनीसत्यादिना मन्त्रण ॥ २३॥ 

अथोद डडात्रूय श्वासिनीर्घोषिपीविचिन्वतीः स- 
मद्नुतीः सर्पा एतद्वोऽत्र तद्धरध्वमिति सर्पेभ्यो यत् 
तत्राखगवध्यं वावच्युति नं भवति ॥ २४ ॥ 

अथ यस्मिन् देश पशुविशसितः तं प्रदयुदङूमुख 

आवृत्य शवासिनीधेपिणीरित्यादिमन्त्रेण यत्तत्र देशे असृग् 

रक्तम् उवध्यमान्प् वा अवध्युतितं ^ रितं मवति । सपिक्षता- 

न्मन्त्रलिङ्च सर्पेभ्यो निवेदयतीति गम्यते ॥ २४ ॥ 
तद्धरन्ते सपाः ॥ २५॥ 
तदेव नित्रेदितं सपा हरन्त ॥ २५॥ 

अभ् देवमय वैभवमुच्यते -- वा 

स्वणि ह वा अस्य नामधेयानि सवाः सनाः 

सर्वाण्युच्छरयणानि ॥ ९६ ॥ 
यावत् किञ्चिननामसयुक्तं तत्सवमस्य देवस्य शषभू- 
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तम् । यावत्यश्च सेनास्ता अप्यस्यैव । सृत्रपरकाराणि चोच्छय- 
णानि उच्छयाः देश्वर्याणि तान्यप्यस्येव ॥ २६॥ . ` 

एवेविद् यजमानं प्रीणाति नास्य चरवाणं चन 
हिनस्तीति विज्नायते ॥ २७ ॥ 

य एवं देव विदित्वा याजयति स यजमानं प्रीणा- 

ति बङेन योजयति । यश्चास्येवेविदो यजमानस्य ब्रुवाण उ- 
 पदेष्टा भवति तमपि देवो न हिनस्तीति बाह्यर्णम् । चनरा- 

ष्दोऽप्य्थं । एवं याजयितुयजमानस्य च कमाङ् ज्ञानमुप- 
दिष्टम् ॥ २७ ॥ 

नास्य प्राश्नीयुनास्य ग्राममाहरेयुरनभिमानुको 
हैष देवः परजा भवति ॥ २८ ॥ 

अस्य पदाः दहितीयाथे षष्ठी अस्य वा संबन्धि कि 
ञ्चिद्पि न प्रारनीयुः (ना)स्य संबन्धि किञ्चिदनुपयुक्तमपि 
ग्राममाह्रेयुः । कस्माद्, अनभिमायुको रैष देवः प्रजा भ- 
वति । अभिपूर्वो मन्यरतिहिसाकमां छान्दस उक(न् १ ञ्) । नन 

टोकान्ययनिषटाखलथतृनाम्' इत्युकान्तयोगे षष्ठीप्रतिषेधाद् 
हितीया । प्रजानामािसको मवति । इतरथा हिस्थादिल्यक्तं 

भवति ॥ २८ ॥ 

अमास्यानन्ततः प्रतिषेधयेत् ॥ २९ ॥ 
अमात्यान् पुत्रादीन् वारान् अस्य कमणोऽन्ततः 

समीपे प्रतिषेधयेत् यथा सर्मीपे नागच्छेयुः तथा ऊुयोत् ॥ 
क 0 

१, नते॥ एवं, २. ध्वायोया ङ. पाटः, ३. द्रषश्टःग 

र, पाठः, ४, ण भवति।च' ख. ड, पाठः. ५. तीति ॥ ङ, पाटः. 
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नियोगात् तु प्रा्नीयात् स्वस्त्ययन इति॥ २० ॥ 
यरूवेतस्मिन् कर्मणि नियुज्यते स प्रादनीयादेव य. 

स्मादस्यासो स्वस््ययनः स्रसतिप्रातः साधनमृतः ॥ ३० ॥ 
अथास्य कमणः प्रदा -- 

स एष शुखगवो धन्यो रोक्ष्य पुश्य: पराद्य 

आयुष्यो यस्यः ॥ २१ ॥ 
धन्यः धनप्रा्तनिमित्तभूतः । धान्य इति च पठन्ति 

तदा धान्यप्रपतर्निमित्तमूतः । एवमुत्तरत्रापि स्त्र । तस्य नि- 
मित्त इयधिकारे "गोद्यचो --' इति यतधययं सयोगोत्पात- 

व्यतिरेकेणापि निमित्तमात्रे प्रयुञ्जते ॥ ३१ ॥ 
यमदव प्रशसः शूगवः, तस्रत् -- 

` इष्टान्यसुर्सृजेन्नानुत्सृष्टः स्यात् ॥ ३२ ॥ 

सर्वथा सकरदुत्सष्टव्य हत्यत भवति ॥ ३२ ॥ 

न हापशुभेवतीति विज्ञायते ॥ ३३ ॥ 

एवमेतत् कमं कुचन् अपशुनं ह मवति पशुमानेव 

भवतीति बाह्यणं भवति ॥ ३३ ॥ 

दान्तातयिं जपन् गह्मनियात् ॥ ३४ ॥ 

समाति कर्मणि गृहानागच्छन् शन्तातीयं शं न ₹- 

नद्राभ्री इति सक्तं जपन् आगच्छत् ॥ ३४ ॥ 

पशूनासुपताप एतमेव देवं मध्ये गो्टस्य यजेत॥ 

१, श्रीयः पः ख. ग. पाटः. नू नापञ्युभेव' घ. पाठ 

३. ध्वेदाग' ड, पाटः. 
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पशुनां गवार्दीनासुपतापे रोगे उत्पन्ने एतमेव देव रद्र 
गोष्ठस्य मध्ये यजेत ॥ ३५ ॥ 

स्थारीपाकं सवेहुतम् ॥ ३६ ॥ 
, जुहुयादिति रेपः । शुलगवरस्य स्थाने स्थालीपाकः 

स च सवहुतो मवति । मन्त्रश्च पूर्वोक्तं एव ॥ ३६ ॥ 

वरहिराज्यं चानुप्रहय धूमतो गाव आनयेत् ॥ 
बरहिरादीन्युपयुक्तानि अभ्नावनुप्रहय यतो धूमस्ततो 

गाव आनयत् । दितीयार्थे प्रथमा, गा आनयेत् यथेना 
धूमः प्राप्ुयात् ॥ २३७ ॥ 

ततः- 

दान्तातीयं जपन् पशूनां मध्यामियान्मध्यमि- 
यात् ॥ ३८ ॥ 

पशूनां मध्यं प्रविरोत् । दिरक्तिरध्यायपरिसमापि- 
करता ॥३८॥ 

नमः शोनकाय नमः शोनकाय ॥ ३९ ॥ 
इति हरदत्ताचायेमिश्रविरचितायामश्वलायनगद्यवृततौ 

अनाविलायां चतुर्थाध्याये दशमः खण्डः | 
चतुर्थोऽध्यायः सपापः | 

येन प्रणीतम्रषिणा सूत्रं स्वाचायंसंमतम् । 

 तमाश्रखायनं बन्दे वियानयाः शिटोचयम्॥ 
समाप्रोऽयं ग्रन्थः | 

शुभ भूयात् ॥ 

१, प्रम! ख. ग. ङ. पाटः. 
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